
  

Attityd till ett varumärke via produktplacering:  

en jämförande studie mellan Generation X och Generation Y  

 
 

 

Författare: 

Emilia Wallström 

Evelina Simonsson 

 

 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen) 15 hp 

Företagsekonomi 

Ekonomprogrammet 

 

 

Datum: 

2017-05-30 

 

 

Handledare: 

Zahra Ahmadi & Akmal Hyder 

 

Examinator: 

Jens Eklinder Frick  

 

 

 

 

 

 

 



Högskolan i Gävle Examensarbete 15 hp Evelina Simonsson 

2017-05-30  Emilia Wallström 

 

Förord 

Vi vill tacka vår handledare, Zahra Ahmadi, för hennes stora engagemang och stöd för vårt 

uppsatsskrivande. Utan henne vid vår sida hade vi inte kunnat åstadkomma denna uppsats. Vi 

skulle även vilja tacka alla respondenter som deltagit och tagit sig tid att genomföra vår 

undersökning, utan dem hade vi inte kunnat göra denna uppsats möjlig. Ett tack till alla i vår 

handledargrupp som hjälpt oss mycket under uppsatsskrivandets gång.  Även ett tack till våra 

familjer som stöttat oss.  

 

Tack! 

 

Evelina Simonsson & Emilia Wallström 

 

2017-05-30 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________  ______________________ 

 Evelina Simonsson  Emilia Wallström 

 

  



Högskolan i Gävle Examensarbete 15 hp Evelina Simonsson 

2017-05-30  Emilia Wallström 

 

Sammanfattning 

Titel: Attityd till ett varumärke via produktplacering: en jämförande studie mellan Generation X 

och Generation Y 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Evelina Simonsson och Emilia Wallström 

Handledare: Zahra Ahmadi  

Datum: juni 2017 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att jämföra hur Generation X och Y:s attityd till ett varumärke 

påverkas av produktplacering. 

 

Metod: I studien genomfördes en undersökning med hjälp av experimentell design och enkät med 

169 respondenter. Varje respondent fick ta del av ett avsnitt från TV-serien Solsidan där det 

förekommer produktplacering. Därefter fick respondenterna svara på en enkät om de 

produktplaceringar som förekom i avsnittet.  

 

Resultat & slutsats: Resultaten visar att generationerna i de flesta fall har samma inställning till 

produktplacering generellt. Vår slutsats är att både Generation X och Y har en positiv attityd till 

ett varumärke som använts i en produktplacering i TV-serien Solsidan. Vi kan se ett undantag vid 

tydlig produktplacering där båda generationerna visar en negativ attityd. För samtliga varianter av 

produktplacering går det inte att se någon skillnad mellan generationernas attityd, då Generation 

X och Generation Y har samma attityd.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Vårt förslag till vidare forskning är att genomföra samma typ av 

studie med fler respondenter. Ytterligare ett förslag är att utföra samma typ av studie med hjälp av 

en kvalitativ undersökning.  

 

Uppsatsens bidrag: Det teoretiska bidraget är vår jämförande studie mellan Generation X och 

Generation Y och deras attityd till varumärket via produktplacering. Vårt praktiska bidrag är att 

utöka kunskapen för marknadsförare att använda de olika varianter som finns inom 

produktplacering. Detta för att kunna hjälpa de som använder produktplacering för att nå olika 
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ålderskategorier, då de vill få en positiv inverkan på attityd till varumärket hos konsumenterna de 

vill nå ut till.  

 

Nyckelord: Produktplacering, Attityd, Position, Välkänt varumärke, Generation X och Generation 

Y. 

  



Högskolan i Gävle Examensarbete 15 hp Evelina Simonsson 

2017-05-30  Emilia Wallström 

 

Abstract 

Title: Attitude towards a brand through product placement: a comparative study between 

Generation X and Generation Y. 

Level: Final assignement för Bachelor´s Degree in Business Administration: Marketing 

Author: Evelina Simonsson and Emilia Wallström 

Supervisor: Zahra Ahmadi  

Date: June 2017 

 

Aim: The purpose of this study is to compare how Generation X and Y´s attitude towards a brand 

is influenced by product placement.  

 

Method: In the study, a survey was conducted using experimental design with 169 respondents. 

Each respondent was asked to watch a specific episode from the TV-series Solsidan where product 

placement occurs. Thereafter the respondents answered a survey about product placements that 

appeared in the episode.  

 

Results & conclusion:  According to the results, Generation X and Y in most cases have the same 

attitude to product placement in general. Our conclusion is that both Generation X and Y have a 

positive attitude towards a brand used in a product placement in the TV-series Solsidan. We can 

see an exception in prominent product placement where both generations show a negative attitude. 

For all kinds of product placement, there is no difference between generation's attitude, since 

Generation X and Generation Y have the same attitude. 

 

Suggestions for further research: Our proposal for further research is to do the same type of 

study with more respondents. Another suggestion is to do the same type of study using a qualitative 

survey. 

 

Contribution of the thesis: The theoretical contribution is our comparative study between 

Generation X and Generation Y and their attitude towards brands through product placement. Our 

practical contribution is to expand the knowledge of marketers to use the different kinds of product 

placement. This in order to help those who use product placement to reach different age categories, 

as they want a positive impact on the consumer's brand attitude. 
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Key words: Product placement, Attitude, Prominence, Well-known brand, Generation X, 

Generation Y 
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1. Introduktion 

Har du funderat över varför James Bond alltid bär en Omega-klocka, varför Fredrik i Solsidan 

grillar på en Smeg 6133 och varför Vince Vaughn och Owen Wilson gör sin praktik på just Google 

i filmen The Internship? Svaret stavas produktplacering. Enligt en prognos gjord av PQ Media 

(2015), som är en ledande organisation vars uppgift är att tillhandahålla rapporter inom ämnet 

ekonomisk strategi och media, kommer värdet av produktplacering i USA att uppgå till 11,44 

miljarder dollar år 2019. Quinn (PQ Media, 2015) kommenterar produktplacering på följande sätt: 

“Det finns ingen reklam, marknadsföring eller någon annan konsumentdriven mediataktik som 

kan matcha produktplaceringens hållbarhet och tillväxtkurva”.  

  

Flera forskare har forskat kring produktplacering som ett centralt verktyg för 

marknadsföringsstrategier (Savchenko, 2012; Chan, Petrovici & Lowe, 2016a). Chen och Wang 

(2016) visar att dagens konsumenter inte är lika mottagliga för traditionell reklam som de tidigare 

varit. Konsumenterna använder ofta digital och trådlös teknik som de nyttjar allt oftare. Detta har 

gjort att den traditionella reklamen numera inte alltid är lika effektiv som förut, något som lett till 

att produktplacering har ökat i popularitet. Tack vare att produktplacering skiljer sig från de 

traditionella sätten att marknadsföra, som genom exempelvis reklamavbrott, har det blivit en 

populär metod att använda för att nå sina kunder. 

  

Produktplacering definieras på flera olika sätt. Savchenko (2012) definierar produktplacering som 

en metod för marknadsföring där produkter och tjänster från kända varumärken placeras i ett 

sammanhang där annonser vanligtvis inte förekommer. De menar att det till exempel förekommer 

i filmer, musikvideos och TV-program. Det är denna definition av produktplacering som används 

i denna studie. 

  

I den tidigare forskningen som gjorts inom produktplacering har vi noterat att stort fokus ligger på 

dessa tre underkategorier; attityd (Chan et al., 2016a; Dens, De Pelsmacker, Wouters & 

Purnawirawan, 2012;), position (Chan, Lowe & Petrovici, 2016b; Cowley & Barron, 2008) och 

välkänt/okänt varumärke (Verhellen, Dens & De Pelsmacker, 2016; Kwon, 2012). Forskningen 

visar att attityd är ett förekommande mått på placeringens effektivitet och hur det påverkar 

individens intresse gentemot det placerade varumärket (Balasubramanian, Patwardhan, Pillai & 

Coker, 2014).  Attityd till varumärke definieras i denna studie som konsumentens vilja att ständigt 
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uppmärksamma eller visa hur uppskattat ett varumärke är (Salehzadeh & Pool, 2016). Attityd kan 

påverka individer på olika sätt beroende på hur produktplaceringen ser ut. Till exempel vid 

produktplacering inom film förbättras generellt sett attityden till det placerade varumärket 

(Srivastava, 2016; Sung & De Gregorio, 2008).  

 

Positionen för ett varumärke är av stor betydelse för hur lyckad en produktplacering kommer att 

vara (Lin, 2014). Forskningen har visat att olika typer av positionering, passiv och aktiv, påverkar 

individen på olika sätt (Chan et al., 2016b). Hur välkänt ett varumärke är har ett samband med 

attityden till ett varumärke. Forskningen visar att individen påverkas på olika sätt beroende på om 

ett varumärke är välkänt eller mindre känt i en produktplacering (Gunawarden & Waiguny, 2014).  

Produktplacering har påverkat olika generationer under de senaste decennierna, men om det finns 

en skillnad mellan inverkan på generationerna X och Y har inte diskuterats tydligt.  

  

I denna studie används Bolton, Parasuraman, Hoefnagels, Migchels, Kabadayi, Gruber och Solnets 

(2013) definition där Generation Y är personer födda mellan 1981-1999. Åldersgruppen före 

Generation Y kallas Generation X. Gurău (2012) definierar Generation X som personer födda 

mellan 1961-1980, en definition vi valt att använda i denna studie. 

 

Generation X och Y skildras från olika perspektiv där bland annat Adis, Ing, Osman, Razli, Pang, 

Sondoh och Majid (2015) diskuterar att Generation Y är en del av populationen som inte tar åt sig 

traditionell reklam på samma sätt som tidigare generationer har gjort. I tidigare studier som gjorts 

där Generation Y har jämförts med Generation X har forskarna kommit fram till att Generation X 

känner sig mindre bekväm med digitala verktyg. Det visade sig också att Generation X är mer lojal 

till ett varumärke i jämförelse med Generation Y (Reisenwitz & Iyer, 2009). Enligt Tanyel, Stuart 

och Griffin (2013) har Generation Y en mer negativ attityd till reklam via Internet och traditionell 

reklam, detta till skillnad från Generation X. Detta beroende på att Generation Y känner sig mer 

påträngda av TV-reklam då den avbryter det program som ses. Studien visar även att Generation 

X får en högre varumärkeslojalitet via TV-reklam jämfört med Generation Y (Tanyel et al., 2013).  

  

Sett ur detta perspektiv anser vi det intressant att undersöka skillnaderna mellan Generation X och 

Y när det gäller produktplacering. Den tidigare forskningen inom produktplacering har ofta 
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fokuserat på jämförelser mellan olika kulturer (Chan et al., 2016a; Chan, Lowe & Petrovici, 2015; 

Lee, Kim & King, 2012) eller produktplaceringens påverkan på barn i de fall där ålder varit en 

variabel (Royne, Kowalczyk, Levy & Fox, 2017;Holiday & Davies, 2016; Matthes & Naderer, 

2015).  

 

Vi anser därför att produktplacering är ett aktuellt och intressant ämne att forska om, utöver detta 

tycker vi att det blir intressant att undersöka och jämföra hur de olika generationernas attityd till 

varumärken påverkas av produktplacering. Som den tidigare forskningen visat skiljer sig 

Generation X och Y åt vid insamling av information från olika mediekanaler samt lojalitet 

gentemot ett varumärke. Detta har dock inte undersökts genom produktplacering med hjälp av de 

tre tidigare nämnda kategorierna; attityd, position samt hur välkänt/okänt ett varumärke anses vara. 

Därför vill vi med denna studie granska relationen mellan attityden till ett varumärke i en 

produktplacering och generationerna X och Y. 

 

Vi anser att det är intressant att se hur marknadsförare noga väljer vilka filmer/genrer de använder 

för att kunna nå ut till rätt målgrupp. Denna studie kan hjälpa marknadsförare som arbetar med 

produktplacering att välja rätt produktplacering som passar för rätt generation. Det är viktigt för 

de som använder produktplacering att veta vad generationerna tycker om varumärkena, för att 

kunna skapa en effektiv placering.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att jämföra hur Generation X och Y:s attityd till ett varumärke påverkas 

av produktplacering. 

1.2 Avgränsning 

Denna studie kommer att avgränsas till produktplacering inom TV-serien Solsidan och kommer 

genomföras på Generation X och Y i Sverige.  
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2. Teoretisk referensram 
I det här avsnittet presenteras den tidigare teorin om Generation X och Y samt produktplacering 

och utifrån detta utformas flera hypoteser. 

  

2.1. Generation X 

Generation X har flera olika definitioner gällande åldersspannen. Gurău (2012) definierar denna 

generation som individer födda mellan 1961-1980. Roberts och Manolis (2000) definierar personer 

födda mellan 1965-1976 som Generation X. I denna studie används Gurăus (2012) definition för 

denna generation.  

 

Roberts och Manolis (2000) beskriver att Generation X generellt sett har en positiv attityd till 

marknadsföring och reklam. De menar att generationen inte ser reklam som något onödigt eller 

störande utan att de ser reklam som något viktigt för samhället. Noble, Haytko och Phillips (2009) 

visar i sin studie att Generation X vill samla in mycket information om varumärket. Forskarna 

(Roberts & Manolis, 2000; Noble et al., 2009) menar att de gör detta för att kunna få den produkt 

de vill konsumera till det bästa priset. Roberts och Manolis (2000) stödjer detta genom att påpeka 

att Generation X är mycket kunniga om det varumärke de väljer att konsumera. Lissitsa och Kol 

(2016) påstår att Generation X vill ha en personlig upplevelse av ett varumärke och högkvalitativa 

produkter. Därutöver vill de också ha personliga erbjudanden med ett högt upplevt värde av 

varumärket.  

 

Wu och Wang (2014) visar att Generation X har en hög varumärkeslojalitet, något som leder till 

att de har en positiv attityd till varumärket. Generation X har visat sig vara mer lojala till ett 

varumärke jämfört med Generation Y (Reisenwitz & Iyer, 2009). Noble et al., (2009) anser dock 

att Generation X generellt sett inte är lojala gentemot varumärken, något som motiveras bland 

annat av att de är den första generation vars föräldrar inte hade en och samma arbetsgivare hela 

livet. Detta anser Noble et al., (2009) har resulterat i att Generation X inte känner någon form av 

skyldighet att vara lojal gentemot ett varumärke.  

 

Wu och Wang (2014) beskriver att attityd till ett varumärke har en större inverkan på Generation 

X jämfört med Generation Y. De menar att attityden har en positiv påverkan på Generation X vid 

val av ett varumärke när de har en hög lojalitet till det varumärket. Detta gäller vid val av kända 
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varumärken hos caféer som studien avser. Generation X har en positiv attityd till ett varumärke 

via reklam på TV. Forskarna påpekar att detta kan bero på att de har ett kritiskt samt öppet sinne 

för att ta in information (Roberts & Manolis, 2000). 

2.2. Generation Y  

Det finns flera definitioner gällande mellan vilka år Generation Y är födda. Parment (2013) nämner 

till exempel att individerna födda mellan 1977 och 1990 räknas som Generation Y. Bolton et al´s., 

(2013) definition för Generation Y är personer födda mellan 1981-1999. Det är denna definition 

som används i denna studie.  

 

Generation Y är ett viktigt segment med både en hög nivå av konsumtion samt en stark köpkraft 

(Gözükara & Çolakoğlu, 2016). Detta kan bero på att Generation Y är den näst största generationen 

i världen genom tiderna (Ordun, 2015). Viswanathan och Jain (2013) beskriver att Generation Y 

påverkas av sitt nätverk av vänner vid val av varumärke eller produkter. De menar att detta kan 

bero på att generationen vill vara trendiga och använda sig av samma varumärken och produkter 

som sina vänner. Detta stöds också av Parment (2013) som visar att Generation Y tenderar att oroa 

sig för hur andra kommer att uppfatta dem som konsumenter. Han menar dock att Generation Y 

fortfarande är ung och påverkas mycket av sin omgivning. 

 

Trots att Generation Y påverkas mycket av sin omgivning påverkas denna generation av reklam 

på ett annorlunda sätt. Enligt Adis et al., (2015) är Generation Y en del av populationen som inte 

tar åt sig traditionell reklam på samma sätt som tidigare generationer gjort. Parment (2013) anser 

att detta kan bero på att Generation Y är van att överösas med information och stressas inte av det, 

till skillnad från tidigare generationer. Detta har dock lett till att individerna i Generation Y själva 

vill bestämma när, var och hur företag kommunicerar med dem.  

 

Enligt Lodes och Buff (2009) har Generation Y en låg lojalitet till ett varumärke. Dock visar deras 

resultat att Generation Y har ett mer neutralt synsätt till ett varumärke, då de inte tenderar att vara 

varken lojala eller illojala konsumenter. Förhållandet mellan varumärkeslojalitet och attityd till ett 

varumärke är starkt, då de båda påverkas av hur konsumenten ifråga uppskattar olika varumärken 

(Tanyel et al., 2013). Studier har visat att Generation Y kan visa lojalitet till ett varumärke om de 

är nöjda med märket i fråga (Mostert, Petzer & Weideman, 2016). Mostert et al., (2016) resultat 
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indikerar också att graden av varumärkeslojalitet som Generation Y visar upp beror på vilken 

relation som finns mellan konsumenten och varumärket.  

 

Tanyel et al’s., (2013) studie visar att Generation Y:s attityd påverkas på ett negativt sätt av både 

TV-reklam och reklam på Internet. De menar att detta främst kan bero på att Generation Y känner 

sig avbruten av reklam som visas när de tittar på TV-program, då Generation Y har som avsikt vid 

TV-tittande att söka efter information och känna sig underhållen. Detta gäller även för Internet. 

Eftersom internetanvändare ofta har ett tydligt syfte när de besöker Internet uppfattar de reklam 

som ett distraktionsmoment.  

 

Tanyel et al., (2013) påstår att en anledning till att Generation Y har en negativ attityd till reklam 

beror på att de växt upp i en tid där stora företagsskandaler varit vanligt förekommande. Detta har 

bidragit till Generation Y:s negativa attityd till reklam eftersom reklam uppfattas som en symbol 

för dessa företags varumärken. McCormick (2016) menar dock att Generation Y har en positiv 

attityd till reklam och till varumärken. Hon visar att när konsumenten i fråga inte känner igen en 

offentlig person som medverkar i en reklam som använder ett visst varumärke, får de en positiv 

attityd till både reklamen och varumärket.  

2.3. Produktplacering 

Under denna rubrik avhandlas generella delar kring produktplacering och hur den tidigare 

forskningen tagit upp produktplacering inom TV- och filmindustrin.  

 

Produktplacering definieras på flera olika sätt. Enligt Newell, Salmon och Chang (2006) innebär 

produktplacering att införa produkter och tjänster av kända varumärken på ett naturligt sätt. De 

menar också att produktplacering påverkar konsumenternas attityd och beteende till konsumtion. 

Shears (2014) definierar produktplacering som en form av reklam utan reklam, där produkter och 

tjänster placeras i böcker, filmer och TV-program utan att nämnas som reklam. Savchenko och 

(2012) definierar produktplacering som en metod för marknadsföring där produkter och tjänster 

från kända varumärken placeras i ett sammanhang där annonser vanligtvis inte förekommer. De 

menar att det till exempel förekommer i filmer, musikvideos och TV-program. Det är också 

Savchenkos (2012) definition som används i denna studie.  
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Hackley, Tiwsakul och Preuss (2008) menar att produktplacering är resultatet av genomtänkt 

planering samt genomtänkta investeringar. Sung och De Gregorios (2008) studie visar att 

respondenterna i fråga anser att människor generellt sett påverkas omedvetet av produktplacering 

i olika mediekanaler. I detta fall när det gäller produktplacering i film som studien avser.  

 

Liang, Hsiao och Cheng (2015) diskuterar att produktplacering har utvecklats avsevärt under de 

senaste decennierna och att det har blivit ett allt mer viktigt verktyg för marknadsföraren samt att 

produktplacering numera har blivit allmänt accepterat. Produktplacering har blivit ett viktigt 

verktyg för marknadsförare för att kunna kommunicera med sin målgrupp via TV-skärmen 

(Kozary & Baxter, 2010). Chen och Haley (2014) hävdar också att användning av 

produktplacering har blivit mer förekommande. Bland annat ger produktplacering information 

som kan vara till fördel i den verkliga världen. Detta beskriver författarna är något som används 

inom “sociala spel”. Enligt Russell (1998) framstår framgångsrik produktplacering som ett sätt att 

förvandla den erfarenhet som uppstår vid upptäckten av en viss produkt, till hur den ska användas 

eller konsumeras.  

 

Produktplacering har i vissa fall visat sig påverka konsumenten mer jämfört med traditionell 

marknadsföring (Redondo & Bernal, 2016; Cowley & Baron, 2008). Resultat från Sung, De 

Gregorio och Jungs (2009) studie visar att en film uppfattas som mer realistisk vid användning av 

produktplacering. De menar att detta skapar en mer verklighetstrogen bild av filmen. Hur väl ett 

varumärke uppmärksammas via produktplacering på film och TV-program kan påverkas av hur 

realistisk placeringen är samt tittarens attityd till reklam (Lee, Sung & Choi, 2011).  

 

Eagle och Dahl (2015) beskriver att produktplacering numera förekommer i många medier. Bland 

annat nämns produktplacering i musikvideos, mobilappar, sociala medier och i filmer. Inom just 

filmindustrin är produktplacering något som är mycket vanligt förekommande. Chen och Wangs 

(2016) studie visar att bland toppfilmer i Hollywood låg snittet på ca 32 produktplaceringar per 

film. Undersökningen visade också att produkterna som representerades i filmerna varierade. 

Produktkategorierna som var mest placerade under tiden 2001-2012, som studien avser, är bilar, 

elektronikutrustning, media och underhållning.  
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När tittarna blir medvetna om ett varumärke via en produktplacering, sker det ingen motverkan på 

deras inflytande av produktplaceringen. Detta menar Tessitore och Geuens (2013)  kan bero på att 

tittarna har en bristande förståelse för att varumärket i fråga har någon inflytelserik påverkan eller 

att de inte vet att det förekommer dold marknadsföring i filmen.  

 

Chan et al., (2016b) visar att företag som arbetar med produktplacering, noga får välja vilken film 

med “rätt” genre för att produkten ska vara så attraktiv som möjligt och för att varumärket ska 

kunna nå ut till rätt målgrupp. Produktplacering i måttlig mängd har också visat sig ha en positiv 

inverkan på konsumentens betygssättning av filmen (Meyer, Kyoungnam, & Reo, 2016). Tierean 

och Romans (2015) studie visar att bland unga konsumenter var det 95 % som hoppade över 

reklamavbrott för att titta på kanaler med något pågående program. Detta resulterade i att unga 

konsumenter kommer ihåg varumärken från de program de såg och inte från reklamavbrotten. 

Resultaten indikerar att produktplacering i sin tur har blivit ett allt mer förekommande verktyg för 

marknadsföring hos företag samt att produktplacering har visat sig vara ett positivt 

marknadsföringsverktyg.  

 

I forskningen kring produktplacering finns det tre olika faktorer som påverkar hur lyckad en 

placering är, dessa faktorer är; attityd, position och hur välkänt/okänt ett varumärke är.  

2.3.1. Attityd  

Flera studier har visat att produktplacering har en påverkan på konsumenternas attityd kring 

varumärket på produkter som placeras på olika medier (Adis et al., 2015; Barnhardt, Manzano, 

Brito, Myrick & Smith, 2016; Liu, Chou & Liao, 2015; Balasubramanian, Patwardhan, Pillai & 

Coker, 2014). Attityd gentemot det placerade varumärket är ett förekommande mått på 

placeringens effektivitet (Balasubramanian et al., 2014).  

  

Adis et al. (2015) visar i sin forskning att upplevd relevans och trovärdighet påverkar 

konsumenternas attityd till produktplacering för att köpa en produkt av ett varumärke. Dias, Dias 

& Lages (2017) studie visar att konsumentens attityd till produktplacering generellt är en faktor 

som i sin tur tenderar att påverka attityden till det varumärke som placerats i sammanhanget. I 

Sung et al’s., (2009) studie visar de att icke-studenter överlag har en positiv attityd till 

produktplacering. Enligt studien kan också attityd till produktplacering påverkas av om en person 
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vill se en film eller inte. Detta beroende på om de är medvetna eller inte om det förekommer 

produktplacering i filmen. Forskarna menar att respondenterna inte var villiga att betala mer för 

en film där det förekom produktplacering, om de var medvetna om produktplaceringen, men de 

ville heller inte överge filmen.  

 

Attityden gentemot produktplacering kan påverkas på ett negativt sätt om konsumenten är väl 

medveten om placeringen av ett varumärke (Barnhardt et al., 2016). Detta styrks av Gillespies och 

Joiremans (2016) forskning, där resultatet visade att konsumentens attityd till ett varumärke 

påverkas på ett negativ sätt i de fall där de kände sig övertalade av produktplaceringen. De menar 

att en “bra” produktplacering belönas med en förbättrad attityd till varumärket jämfört med en 

“dålig” produktplacering (Gillespies & Joiremans, 2016).  

 

I de fall där det rör sig om produktplacering i filmer har det framkommit att konsumenterna tycker 

mer om filmen om de har en positiv inställning till skådespelaren (Balasubramanian et al., 2014). 

Detta menar forskarna i sin tur påverkar attityden gentemot varumärket som placerats i filmen på 

ett positivt sätt. Studier har visat att produktplacering inom film generellt sett har förbättrat 

attityden till det placerade varumärket (Srivastava, 2016; Sung & De Gregorio, 2008). I Davtyan 

& Cunninghams (2017) studie, där produktplacering i TV-serier jämfördes med traditionella 

reklamavbrott, visade att produktplacering är en effektiv metod att använda för att påverka 

attityden till ett varumärke på ett positivt sätt.  

 

De Gregorio och Sung (2010) resultat visar att kommunikation med en kamratgrupp påverkar 

attityden till ett varumärke via en produktplacering. De menar att när en kamratgrupp tillsammans 

tittar på en film får de en positiv attityd till varumärket som visas i filmen. Detta beroende på att 

de under filmens gång kommunicerar om varumärket eller produkten i fråga. Författarna menar 

därmed att de får en positiv attityd till varumärket som används i produktplaceringen.  

 

Resultaten från en studie som undersökt hur en fiktiv karaktär kan påverka produktplaceringens 

utgång indikerar att även negativa karaktärer som använder en viss produkt kan ha en positiv 

inverkan på produktplaceringens utgång (Dias et al., 2017). Detta under förutsättning att tittarna 

generellt sett accepterar produktplacering samt att de har en parasocial relation med karaktären i 
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fråga, vilket innebär att en tittare följer och känner en gemenskap med karaktären. Russel och Stern 

(2006) visar i sin studie att tittarens attityd till ett varumärke kan påverkas beroende på hur 

karaktärens attityd är till ett varumärke i en TV-serie. De menar att det är lättare att påverka den 

positiva attityden än den negativa attityden. Detta beroende på att tittaren får en positiv attityd till 

ett varumärke om karaktären har en positiv attityd oavsett om de har en relation eller inte. Russel 

och Stern (2006) menar dock att tittarens attityd påverkas negativt enbart om denne har en stark 

relation med karaktären i fråga.  

  

Redker, Gibson och Zimmermans (2013) studie har också visat att konsumenters attityd till ett 

varumärke påverkas olika beroende på vilken genre som produktplaceringen förekommer i. Enligt 

Redker et al´s., (2013) resultat hade tittarna som föredrog en speciell genre en mer positiv attityd 

till varumärken som förekom i denna genre. Detta jämfört med de varumärken som förekom i en 

genre som tittaren inte tyckte om, då visade de istället en negativ attityd till de placerade 

varumärkena.  

 

Flera studier har fokuserat på sambandet mellan attityd, position och hur välkänt varumärket i 

fråga är (Chan et al., 2016a; Dens et al., 2012). Chan et al. (2016a) resultat indikerar att 

konsumenten får en mindre positiv attityd samt lägre vilja att köpa produkten när 

produktplaceringen är tydlig. Studien visar också att konsumentens vilja att köpa produkten samt 

dess attityd gentemot det placerade varumärket minskar när det rör sig om ett okänt varumärke 

som placerats. Att attityden till varumärket blir mindre positiv i samband med en tydlig 

produktplacering stöds av Dens et al., (2012). I studien framkom dock också att attityden till ett 

varumärke förbättras när produktplaceringen passar väl in i handlingen i filmen. Placeringen av ett 

välkänt varumärke är dock som bäst när den placerade produkten både är tydligt placerad samt är 

väl integrerad i handlingen.  

 

Enligt Liu et al., (2015) studie påverkas attityden till ett varumärke av produktplaceringens 

position och hur det används. Kamleitner och Jyotes (2013) studie visar att i de fall där produkten 

används aktivt i miljön där den är placerad resulterar detta i en gynnsam attityd till varumärket 

jämfört med om den varit passivt placerad. Enligt tidigare studier påverkas attityden till ett 

varumärke på ett negativt sätt i de fall där produkterna placerats på ett tydligt sätt (Homer, 2009; 
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Reijmersdal, 2009). Ju mer framstående en produktplacering är i en film, desto bättre kommer 

konsumenten att minnas det placerade varumärket som är mer välkänt gentemot ett varumärke 

som är mindre känt (d’Astous & Chartier, 2000).  

 

Tidigare forskning har visat att attityden till ett varumärke påverkas negativt i de fall där 

varumärket som placerats är tydligt, detta gäller även när varumärket är välkänt (Verhellen et al., 

2016). Enligt Verhellens et al., (2016) forskning är det svårare att påverka attityden till ett välkänt 

varumärke jämfört med ett okänt vid användandet av produktplacering. Forskarna menar att om 

konsumenten är väl medveten om ett varumärke påverkas attityden mindre jämfört med om 

varumärket varit okänt. Utifrån konsumentens perspektiv kommer de att vara mer nyfikna när de 

upptäcker ett okänt varumärke via produktplacering. (Gibson, Redker & Zimmerman., 2014).   

 

Den befintliga teorin visar att Generation X generellt sett har en positiv attityd till marknadsföring 

via olika medier jämfört med Generation Y, samt att attityden till produktplacering har en påverkan 

på konsumentens attityd till ett varumärke (Dias et al., 2017). Utifrån detta har följande hypotes 

utformats: 

 

H1: Produktplacering påverkar attityden till ett varumärke på ett mer negativt sätt hos 

Generation Y jämfört med Generation X.  

2.3.2. Position 

Flera studier har visat att produktplaceringens position inom det aktuella mediet påverkar utgången 

för hur lyckad placeringen är (Liu et al., 2015; Lin, 2014; Kamleitner & Jyote, 2013; Marchand, 

Hennig-Thurau & Best, 2015). Verhellen, Dens och De Pelsmacker (2013) definierar position 

inom produktplacering som “hur väl synligt varumärket används eller nämns”.  

  

Lins (2014) forskning visar att varumärken som placerats i så kallade “fokusområden” lättare 

kändes igen jämfört med de varumärken som placerats utanför dessa områden. Medan Marchand 

et al., (2015) anser att ju bättre position produktplaceringen har desto större motstånd möter den 

hos konsumenterna. Detta är något som kan bero på att konsumenterna ser produktplaceringen 

som en distraktion. Positionering av ett varumärke kan vara ett tecken på insyn och öppenhet av 

olika uppdrag från annonsörer eller kändisar på olika medier (Verhellen et al., 2013).  
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I den tidigare forskningen kring produktplaceringens position för film och TV-program finns fyra 

olika former av position; aktiv, passiv, tydlig och diskret (Kamleitner & Jyote, 2013; Verhellen et 

al., 2013). Nedan beskrivs dessa utifrån film och TV-program.  

2.3.2.1 Aktiv och Passiv produktplacering 

Scott och Craig-Lees (2010) beskriver att produktplacering kan förekomma i 

underhållningssammanhang, både på ett passivt och aktivt sätt. Aktiv produktplacering innebär att 

till exempel en skådespelare använder produkten som placerats, medan en produkt som används 

på ett passivt sätt endast visas i bild utan att användas. Enligt Kamleitner och Jyote (2013) 

forskning är produktplacering som används aktivt, exempelvis av en skådespelare, mer 

framgångsrik jämfört med de fall där produkten endast finns med på ett passivt sätt. I de fall där 

produkten var med på ett aktivt sätt kunde forskarna se att konsumenterna mindes varumärket för 

produkten bättre. Den aktiva placeringen leder också till en ökad vilja att köpa produkten samt att 

betala mer för den. Lehu och Bressoud (2009) visar i sin studie att konsumenter har lättare att 

minnas ett varumärke som integrerats på ett aktivt sätt i handlingen. De menar att produkter som 

används på ett aktivt sätt och är kopplade till handlingen utan att vara tydliga, kommer 

konsumenten att länka ihop med sina minnen, vilket anses vara positivt.  

 

Redker, Gibson och Zimmerman (2013) menar också att förändringen i attityd till ett varumärke 

genom produktplacering påverkas av hur väl tittaren kan identifiera sig med varumärket som 

placerats. Enligt Redker et al. (2013) har en karaktär som är central i handlingen större möjlighet 

att påverka tittaren till att identifiera sig med varumärket när karaktären använder den placerade 

produkten på ett aktivt sätt.  Detta leder i sin tur till en ändrad attityd till varumärket bland tittarna. 

 

Enligt Yoon, Choi och Song (2011) kan effekten av aktiv produktplacering påverkas av om 

konsumenten utför andra sysslor samtidigt som personen tittar på TV. Yoon et al. (2011) menar 

att aktiv produktplacering vanligtvis har en positiv inverkan på ett varumärke, en inverkan som 

dämpas när tittaren inte är helt fokuserad på TV-tittandet. Dock visar resultaten också att detta kan 

ha en positiv effekt på varumärket eftersom risken minskar för att en aktiv produktplacering 

kommer att uppfattas som påträngande. Wiles och Danielova (2009) menar dock att hög 
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användning av aktiv produktplacering har en positiv påverkan på varumärket, framförallt när det 

kan kopplas till en känd person.  

 

Enligt den befintliga teorin är Generation Y negativt inställd till reklam, dock är de öppna för att 

ta in information från omgivningen. Aktiv produktplacering tenderar att uppfattas som mer naturlig 

jämfört med traditionell reklam samt att Generation X tenderar att få en positiv attityd vid en 

personlig upplevelse av ett varumärke. Utifrån detta har följande hypotes utformats: 

 

H2: Aktiv produktplacering påverkar attityden till ett varumärke på ett positivt sätt hos 

Generation X och Generation Y.  

2.3.2.2 Tydlig och Diskret produktplacering 

Produktplacering som är tydlig eller diskret ger olika resultat.  Tydlig produktplacering innebär att 

produkten visas på ett tydligt och framträdande sätt. Diskret produktplacering visar produkten mer 

i bakgrunden i en scen. Liu et al., (2015) studie visar att tydlig produktplacering gällande bild och 

film gav lika goda resultat. När produktplaceringen var diskret gav filmen bättre resultat jämfört 

med bilden. Kozary och Baxters (2010) resultat visar att tydlig och diskret produktplacering kan 

påverka konsumentens attityd. De menar att tydlig produktplacering kan uppnå en hög 

medvetenhet vilket resulterar i en mer negativ attityd till varumärket jämfört med en låg 

medvetenhet som resulterar i en positiv attityd till ett varumärke.  

 

Det finns även forskning som visar att tydlig produktplacering kan påverka attityden till ett 

varumärke på ett negativt sätt (Homer, 2009; Van Reijmersdal, 2009). Forskarna har bevisat detta 

utifrån olika undersökningar. Homer (2009) menar att attityden påverkas på ett negativt sätt då 

produkten i fråga är tydlig och nämns ett flertal gånger. Van Reijmersdal (2009) beskriver däremot 

att attityden påverkas negativt beroende på hur väl konsumenten är engagerad i filmen samt hur 

väl medveten han eller hon är om produkten i fråga. Verhellen et al., (2013) menar även de att 

tydliga placeringar påverkar konsumenten på ett negativt sätt då placeringen kan uppfattas som ett 

störande och opassande moment i filmen jämfört med diskret produktplacering. Detta gäller 

framförallt i de fall där konsumenten i fråga tycker om filmen eller TV-programmet. Cowley och 

Barrons (2008) studie stödjer också detta då den visar att tydlig produktplacering kan påverka 

attityden till ett varumärke på ett negativt sätt på grund av att tittaren gör ett övervägande val att 
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stänga av filmen eller TV-programmet. Detta beroende på att tittaren får en sämre tittarupplevelse. 

Deras studie visar dock att tydliga produktplaceringar av ett varumärke lättare känns igen jämfört 

med diskret placering i Youtube filmer (Verhellen et al., 2013).  

 

Resultatet av tydlig respektive diskret produktplacering kan också påverkas av hur frekvent 

placeringen förekommer (Matthes, Wirth, Schemer & Pachoud, 2012). Deras studie visar att när 

produktplaceringen är diskret påverkas attityden till varumärket på ett positivt sätt om den 

förekommer frekvent. När det gäller tydlig produktplacering ökar dock inte attityden i takt med 

hur frekvent placeringen är. De Gregorio och Sung (2010) studie har visat att frekvensen av en 

filmvisning påverkar attityden. De menar att frekvensen kan påverka attityden hos tittaren genom 

att de vill söka information för att hitta varumärket, samt vilja använda varumärket. Enligt Wilson 

och Till (2011) kan effektiviteten av en produktplacering även påverkas av hur lång tid den 

exponeras för konsumenten. Resultaten från studien indikerar att ju längre en produktplacering 

visas desto större är risken för att den minskar i effektivitet, något forskarna anser beror på att den 

“försvinner i mängden”. Även Srivastavas (2016) studie stödjer att tiden som en produktplacering 

visas påverkar attityden till varumärket i filmen.  

 

Vid användning av en mer tydlig produktplacering kan varumärken kommas ihåg på olika sätt. 

Brennan och Babin (2004) menar att varumärken som är mer välkända lättare känns igen i en tydlig 

produktplacering jämfört med ett mindre känt varumärke. Detta gäller även i de fall när tittaren 

själv får välja eller gissa vilka varumärken som visats i filmen.  

 

Enligt den befintliga teorin är Generation Y negativt inställd till reklam jämfört med Generation 

X som vill samla in mycket information om varumärken de planerar att köpa. Forskningen har 

visat att tydlig produktplacering kan uppfattas som störande. Utifrån detta har följande hypotes 

utformats: 

 

H3: Tydlig produktplacering påverkar attityden till ett varumärke på ett mer negativt sätt 

hos Generation Y jämfört med Generation X.  

2.3.3. Välkända och Okända varumärken  
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Flera studier har visat att effekten av produktplacering påverkas av hur väl konsumenten känner 

till ett varumärke (Lin, 2014; Gunawarden & Waiguny, 2014; Chan et al., 2016a; Hang och Autys, 

2011; Storm och Stoller, 2015; Matthes och Naderers, 2015). Tidigare forskning har visat att 

attityden till ett varumärke kan påverkas på olika sätt beroende på hur välkänt ett varumärke är. 

Chan et al., (2016a) visar i sin studie att konsumenter får en mindre positiv attityd till ett varumärke 

som är mindre känt och därmed får de en lägre avsikt att köpa produkter från dessa varumärken 

jämfört med om varumärket varit känt. Forskare har också funnit stöd för att välkända varumärken 

som används vid produktplacering lättare uppmärksammas jämfört med varumärken som inte är 

kända (Lin, 2014; Gunawarden & Waiguny, 2014). 

  

En produktplacerings effektivitet påverkas av hur många som minns varumärket från filmen 

(Tessitore & Geuens 2013). Hang och Autys (2011) studie visar att kunskapen om ett varumärke 

ökar genom produktplacering. I deras forskning framkom att produktplaceringen påverkade den 

minnesbaserade informationen samt viljan att välja varumärket framför andra. Minneseffekten av 

produktplacering påverkas när en person gör flera saker samtidigt. Detta menar Gunawardena och 

Waiguny (2014) då minnet av produktplaceringen minskar när tittaren gör fler saker än att bara 

titta på själva TV-programmet. Resultaten från studien visade dock att detta endast gällde i de fall 

där okända varumärken placerats iögonfallande samt när välkända märken placerats på ett diskret 

sätt.  

 

Lee och Faber (2007) diskuterar huruvida bra minne av ett placerat varumärke alltid är positivt. 

Enligt resultaten från deras studie tenderar konsumenten att minnas produktplacering, som den 

anser är placerad i fel sammanhang, bättre jämfört med produktplacering som konsumenten anser 

vara passande för sammanhanget. Lee och Faber (2007) menar dock att detta kan påverka attityden 

till varumärket både positivt och negativt oavsett om konsumenten minns produkten eller inte. 

 

Matthes, Wirth, Schemer och Kissling (2011) menar att målet med produktplacering kan se olika 

ut beroende på hur välkänt varumärket är. De beskriver att det är positivt för ett välkänt varumärke 

att exponeras ofta och tydligt för att påminna konsumenten om varumärket. För mindre kända 

märken rekommenderar de dock att göra placeringarna mer diskreta för att istället påverka 
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attityden till varumärket. Detta eftersom konsumenterna själva ännu inte har en relation till 

varumärket på grund av det är okänt.  

 

Vid framträdande produktplacering i film där varumärket har en stark koppling till handlingen 

påverkas tittaren av hur väl de känner igen ett varumärke. Cholinskis (2012) studie visar att 

attityden till ett välkänt varumärke får en positiv påverkan när varumärket är väl kopplat till 

handlingen. Detta gäller oavsett om det finns andra faktorer som kan påverka. Cholinski (2012) 

menar dock att ett välkänt varumärke kan påverkas på olika sätt beroende på hur det används och 

vad det är för typ av varumärke. Studien avser en jämförelse mellan Hugo Boss och Burger King 

i en film, där tittaren var mer positiv till användningen av Hugo Boss jämfört med Burger King. 

Detta beroende på att användningen av Burger King föll sig mer naturlig i filmscenen då den inte 

uppmärksammades på samma sätt som Hugo Boss.  

 

Matthes och Naderers (2015) menar att det är svårare att påverka uppfattningen om ett välkänt 

varumärke genom produktplacering jämfört med ett okänt varumärke. I deras studie där barn fick 

välja snacks efter en film valde de varumärket som visades i filmen, detta ansågs dock inte påverka 

deras attityd till varumärket vid första visningen av filmen. Något som dock visade sig var att deras 

attityd till varumärket ökade ju fler gånger de fick se filmen. Trots att attityden inte påverkades i 

hög utsträckning efter den första exponeringen kunde forskarna se att en hög grad av 

produktplacering påverkade valet av snacks.  

  

Chan et als., (2016a) studie visar att konsumenter tenderar att ha en mer positiv attityd till placerade 

produkter när de är av ett välkänt varumärke. Detta kan bero på att tittarna har tidigare kunskap 

och förförståelse för det varumärke som visas. Forskarna menar också att tittarna inte är lika 

kritiska i sin bedömning av ett välkänt varumärke på grund av att de redan är väl medvetna om 

varumärket. Detta i och med att personen i fråga redan har en relation till varumärket. Det finns 

dock också forskning som visar att varumärken som konsumenten känner igen inte påverkas i lika 

hög grad av produktplacering jämfört med varumärken som är okända för konsumenten. Storm 

och Stoller (2015) anser att detta beror på att konsumenten bedömer dessa varumärken utifrån sin 

egen kunskap om varumärket och att de på grund av denna är svårare att påverka genom 

produktplacering. Enligt studien är det lättare att påverka genom en produktplacering av ett okänt 
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varumärke med anledning av att konsumenten inte har lika mycket egen kunskap om det 

varumärket.  

 

Även Mackay, Ewing, Newton och Windischs (2009) studie visar att konsumenter med en tidigare 

positiv attityd till det placerade varumärket, inte ändrade uppfattning om varumärket de sett i en 

produktplacering. Vad de menar är dock att personer med en mindre positiv attityd till ett 

varumärke tenderar att lättare påverkas av aktiv produktplacering. Studien visar också att de som 

sedan tidigare har en positiv attityd till ett varumärke lättare minns om varumärket förekommit 

genom en produktplacering.  

 

Enligt Redondo och Bernal (2016) är produktplacering ett effektivt redskap för att nå konsumenter 

som redan använder sig av en produkt. I studien där respondenterna fick ta del av både traditionella 

reklamannonser samt produktplacering av samma varumärke gick det att se skillnader i responsen 

från de redan befintliga användarna av varumärket och de som inte använde sig av varumärket. De 

som var flitiga användare av varumärket påverkades mer av produktplaceringen jämfört med 

annonsen. För de som inte tidigare använt varumärket gick det däremot inte att upptäcka någon 

skillnad i responsen för en annons och produktplacering.  

 

Knoll, Schramm, Schallhorn och Wynistorf (2015) menar å andra sidan att ett välkänt varumärke 

påverkas i större utsträckning av karaktären i filmen som använder märket jämfört med ett okänt 

varumärke. Detta beror på tittarnas relation med karaktären i filmen som enligt studien påverkar 

attityden till varumärket mer i de fall där märket är känt. Studien visar dock också att i de fall där 

en karaktär, som tittarna uppfattar som positiv, använder ett specifikt varumärke påverkas tittarnas 

attityd till varumärket på ett positivt sätt. Detta till skillnad från när en karaktär uppfattas som 

negativ då attityden till ett varumärke påverkas negativt.  

 

Enligt den befintliga teorin känner konsumenten lättare igen ett välkänt varumärke via en 

produktplacering samt att konsumenter generellt sett har en mer positiv attityd till ett välkänt 

varumärke. Generation X har en hög varumärkeslojalitet, medan Generation Y endast har en hög 

varumärkeslojalitet när de är nöjda med varumärket. Generation Y påverkas dock av information 

från sin omgivning. Utifrån detta har följande hypotes utformats: 
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H4: Ett välkänt varumärke i en produktplacering påverkar attityden på ett positivt sätt hos 

Generation X och Generation Y.  

 

Figur 1 visar hur de olika delarna i teorin förhåller sig till hypoteserna 

 

Figur 1. Hypoteser utifrån teorin (Egen) 
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3. Metod 
Under detta avsnitt avser vi ge en förklaring för hur vår studie har utförts. Vi redogör för vår 

forskningsansats, forskningsdesign, datainsamling, generalisering samt reliabilitet och validitet. 

Vi kommer även att visa hur vi samlat in data och hur data har analyserats. 

3.1. Forskningsansats 

I denna studie har vi valt att använda en kvantitativ metod med deduktiv ansats.  

3.1.1. Kvantitativ metod  

Vi kommer att besvara vårt syfte med hjälp av en kvantitativ metod. Vi har valt kvantitativ metod 

främst för att syftet med vår studie är att mäta likheter och skillnader mellan generationerna X och 

Y. En annan orsak till att vi valde kvantitativ metod är att vi valde att mäta sambanden mellan en 

viss generation och en variant av produktplacering. Inom kvantitativ forskning är mätning ett 

viktigt instrument för att genomföra en studie (Bryman & Bell, 2013). För att besvara studiens 

syfte har vi valt att använda hypoteser samt utformat en enkät. Detta är något som anses vara 

vanligt inom en kvantitativ metod och utifrån detta är studiens vetenskapliga synsätt positivistiskt 

(Bryman & Bell, 2013; Eriksson & Hultman, 2014). 

 

Bryman och Bell (2013) presenterar bland annat mätning och generalisering som huvudpunkter 

inom den kvantitativa forskningen. Bryman och Bell (2013) anser att mätning är en fördelaktig 

metod att använda inom kvantitativ forskning. För att kunna undersöka detta har vi valt att 

genomföra en form av experimentell design. I vår studie ligger fokus på att mäta hur attityden 

påverkas av olika typer av produktplacering. Utifrån dessa resultat vill vi undersöka vilka samband 

som finns mellan de olika variabler som undersökts.  

3.1.2. Deduktiv ansats  

Enligt Johnston (2014) är det viktigt att ha en god förståelse för den forskningsansats som används 

i studien. Vidare menar han att det är viktigt att länka samman resultatet av forskningen med 

tidigare teori. Han diskuterar även likheterna och skillnaderna mellan deduktiv och induktiv ansats. 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) definierar forskning som utgår från tidigare teorier och 

befintliga begrepp som deduktiv forskning.  Bryman och Bell (2013) påstår även att deduktiv 

ansats innebär att forskningen baseras på den tidigare teorin. Detta i form av att hypoteser eller 

forskningsfrågor formas av vad tidigare forskning visat inom ämnet. Då vi valt att göra en 
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kvantitativ undersökning har vi valt att använda deduktiv forskningsansats. Deduktiv ansats är 

något som oftast förekommer i kvantitativ metod.  

 

Då vi kommer att använda en deduktiv forskningsansats är vårt mål att pröva den befintliga teorin 

kring produktplacering samt att bidra med ny teori till den befintliga teoretiska referensramen med 

hjälp av hur produktplacering påverkar de olika generationernas attityd till ett varumärke. Detta 

har gjorts genom att vårt syfte formats utifrån den tidigare forskningen kring produktplacering. 

Syftet fokuserar på den del av den befintliga teorin som vi anser saknas inom detta område, 

nämligen skillnader mellan hur Generation X och Y:s påverkas av produktplacering. Utifrån vår 

teoretiska referensram formades sedan hypoteser för att genom dem få ett större djup i vårt syfte.  

3.2 Forskningsdesign  

Under denna del kommer vi att beskriva vilken typ av undersökning vi valt att göra.  

3.2.1. Undersökning  

För att studera jämförelsen hos de olika generationerna (X och Y) valde vi att genomföra en 

undersökning med hjälp av experimentell design. Undersökningen genomfördes genom att 

respondenterna fick se ett avsnitt från Solsidan (säsong 2, del 2) där de sedan fick svara på en enkät 

med frågor angående avsnittet om produktplacering. Detta valde vi att göra både i klassrum och 

via Google Forms, en webbenkät. De klasser vi besökte befann sig på högskolan i Gävle samt på 

Thoren Business School i Gävle. Webbenkäten delades bland annat på Facebook samt via 

mailutskick. 

 

Vi valde att använda oss av en form av experimentell design där Kjellberg och Sörqvist (2015) 

beskriver flera viktiga kriterier som bör vara uppfyllda för en lyckad undersökning. En del de 

betonar är vikten av att ha kontroll över det som ska studeras samt över det som inte ska studeras 

för att detta inte ska påverka undersökningen på fel sätt. Utifrån detta valdes TV-serien Solsidan 

eftersom serien innehåller de olika varianter av produktplacering som testas i denna studie. Där 

aktiv produktplacering förekommer när karaktärerna i serien använder de olika varumärkena på 

ett aktivt sätt. Vid tydlig produktplacering visas och/eller nämns varumärkena utan att produkten 

används. De varumärken vi ansåg att de allra flesta känner till klassificerade vi som välkända. Vi 

ansåg att Apple, Adidas och Wilson är välkända då de anses vara globala varumärken. Vi har haft 

kontroll över materialet som har visats för att kunna utföra undersökningen däremot har vi inte 



Högskolan i Gävle Examensarbete 15 hp Evelina Simonsson 

2017-05-30  Emilia Wallström 

 

haft kontroll över hur respondenterna har tittat på avsnittet. Till exempel att respondenterna inte 

har haft full fokus på avsnittets innehåll, något som kan ha påverkat hur respondenterna uppfattat 

produktplacering. Innan undersökningen valde vi att kort introducera oss själva samt att 

respondenterna skulle få delta i vår undersökning för vår C-uppsats. Vi valde dock inte att berätta 

vad syftet var med vår studie, detta för att inte göra respondenterna uppmärksammade att det 

förekommer produktplacering i TV-serien Solsidan. Anledningen till att vi valde detta 

tillvägagångssätt var att simulera en situation som liknar TV-tittandet hemma. Detta för att vi inte 

ville att respondenterna skulle vara uppmärksamma på produktplaceringarna som förekommer, 

något som hade kunnat påverka respondenternas enkätsvar. Vi berättade att ämnet för vår studie 

är marknadsföring. Enligt Bryman och Bell (2013) används experimentella undersökningar för att 

kunna skapa en stark tilltro samt trovärdighet i de slutsatser som framställs. De menar också att 

denna design kan tillhandahålla en hög intern validitet.  

 

Resultatet av attitydförändringen till varumärkena hade kunnat sett annorlunda ut om vi hade 

genomfört undersökningen på ett annorlunda sätt. Exempelvis om vi delat upp generationerna i 

mindre grupper som fått se olika avsnitt från Solsidan där det ena avsnittet hade mycket 

produktplacering och det andra mycket mindre eller ingen alls. Vi anser dock att våra resultat är 

tillförlitliga eftersom det är en stor grupp som genomfört undersökningen samt att vi har kunnat 

testat våra hypoteser på ett utförligt sätt.  

 

Utifrån den valda designen valde vi bland annat att använda fältexperiment där Bryman och Bell 

(2013) beskriver det som ett experiment som görs i verkliga situationer, där klassrum och 

arbetsplats bland annat kan kvalificeras som detta. Vidare har vi valt att använda 

mellanpersonsdesign där Kjellberg och Sörqvist (2015) beskriver att mätningen endast sker en 

gång per försöksperson. En anledning till varför mellanpersonsdesign används är enligt Kjellberg 

och Sörqvist (2015) när forskaren vill mäta något som bara är mätbart en gång. I vårt fall används 

mellanpersonsdesign på grund av att respondenterna endast kommer delta i testet en gång. 

Anledningen till att respondenterna endast deltar i undersökningen en gång är att vi jämför två 

olika generationer och är mest intresserade av att mäta skillnaderna mellan generationerna. 

Dessutom kan respondenten tillfrågas bara en gång då de kommer bli mer medvetna om 

produktplacering efter vår första undersökning och det blir då svårare att mäta attitydförändringen.  
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3.3. Datainsamling 

Under denna del kommer vi att beskriva hur vi samlat in data för undersökningen.  

3.3.1. Primärdata 

Primärdata är den typ av data som samlas in av forskaren själv och kan ske genom till exempel 

direkt observation, mätning, intervju eller enkät. Det finns för- och nackdelar med primärdata. 

Fördelen är att primärdata ger svar på exakt de frågor som undersöks. Nackdelarna anses vara att 

det är en tidskrävande process samt att det går att ifrågasätta dess effektivitet. (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2014). 

3.3.2. Enkäter  

I vår studie använde vi enkäter för att samla in primärdata. Enkäter anses vara snabbare att 

administrera i jämförelse med strukturerade intervjuer. Vi såg det som en fördel då respondenterna 

lättare kan besvara och förstå slutna frågor. Det finns vissa nackdelar med att använda sig av 

enkäter, till exempel att det inte kan ställas några uppföljningsfrågor till respondenten. (Bryman & 

Bell, 2013). Vi valde dock att använda enkäter eftersom vi ansåg att det var det bästa alternativet 

för vår undersökning då vi ville jämföra de olika generationerna. Enligt Bryman och Bell (2013) 

är enkäter ett bättre verktyg för att jämföra olika svarsalternativ. Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(2014) menar att ytterligare en fördel med enkäter är att de inte kräver någon form av registrering 

av den insamlade informationen då det går att gå tillbaka till enkäten för att se respondentens svar.  

3.3.3. Utformning av enkät 

Enligt Bryman och Bell (2013) ska enkäter ha en lagom balans mellan längd och täthet. Detta  

menar de är viktigt för att undvika bortfall då en tät och för “tjock” enkät kan avskräcka 

respondenterna från att svara. Enkäten ska vara lätt att besvara och därmed se lockande ut. Bryman 

och Bell (2013) rekommenderar också att enkätens utformning bör vara konsekvent när det gäller 

till exempel layout och typsnitt för att underlätta för respondenten. De menar också att det är viktigt 

att skilja mellan slutna och öppna frågor i en enkät. Vi valde att bara använda slutna frågor för att 

lättare kunna sammanfatta resultatet.  

 

För att tillämpa Bryman och Bells (2013) rekommendationer angående utformning av enkäter 

arbetade vi mycket med att skapa en enkel och tydlig layout för att underlätta för respondenten. 
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Detta gjordes bland annat genom att använda samma upplägg genom hela enkäten där 

svarsalternativen och skalorna följde samma mönster och utseende. Vår enkät innehåller 16 frågor 

där vi blandade både sakfrågor och attityd-/åsiktsfrågor. Vi valde att ha två demografiska sakfrågor 

där frågorna handlar om ålder (generationer) samt kön. Detta styrker även Trost (2012), då han 

menar att sakfrågor används till demografiska frågor. 

 

Det finns för- och nackdelar vid användning av slutna frågor enligt Bryman och Bell (2013). 

Nackdelarna anses bland annat vara att intressant fakta utelämnas från svaren på grund av att 

svarsalternativen redan är givna. Risken finns också att svarsalternativen för slutna frågor är 

ömsesidigt uteslutande, något som anses kunna resultera i att respondenten väljer att kryssa i flera 

svarsalternativ. Dock såg vi flera fördelar med detta verktyg. Dessa är att slutna frågor anses vara 

lätta att bearbeta och jämföra samt att de givna svaren kan underlätta för respondenternas svar. Då 

respondenterna kan vara osäkra på frågans innebörd kan de slutna frågorna klargöra frågans 

mening. Eliasson (2013) menar också att en fördel med slutna frågor är att svaren som lämnas är 

användbara eftersom forskaren själv valt ut svarsalternativen.  

 

Vi har valt att använda en Likertskala mellan 1 till 7 (Rodeo, Larrea & Vázquez, 2013) för att 

utforma enkäten och de slutna frågorna. Detta beroende på att det finns en risk att respondenten 

upplever det som otillfredsställande att svara om det finns för få svarsalternativ, då respondenterna 

kan få en känsla att det inte finns något svar som passar dem. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2014). Enkäten utformades med hjälp av både vertikala och horisontella svarsalternativ. 

Anledningen till detta var att vi ansåg att vissa frågor lättare kunde besvaras med vertikala 

svarsalternativ medan andra passade bättre med horisontella svarsalternativ. Svarsalternativen för 

frågorna med Likertskala valde vi att göra horisontella, detta för att respondenten skulle svara 

neutralt. Likertskala med svarsalternativ “Helt och hållet” och “Inte alls” samt “Mycket positivt” 

och “Mycket negativt” gav mer specifika och lika extrema svar åt båda håll (Hackett, Lapierre & 

Hausdorf, 2001).  

 

 

Figur 2. Likertskala (Egen) 
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3.3.4. Tillvägagångssätt 

Vi kontaktade lärare med frågan om det fanns möjlighet för oss att besöka deras klassrum. Detta 

för att visa ett avsnitt från TV-serien Solsidan, som vår enkät bygger på. Med anledning av att TV-

serien visades i klassrum tillämpade vi Skolverkets rekommendationer för vad som får visas utan 

tillstånd, där tv4 play är en godkänd sida att visa ifrån (Skolverket, 2017).  Vi fick svar från en 

lärare på högskolan i Gävle samt en lärare från Thoren Business School i Gävle. Vi besökte sedan 

dessa två klasser, där vi presenterade vår undersökning samt informerade om att det var frivilligt 

att delta. Därefter visade vi TV-serien innan de som stannade svarade på den tillhörande enkäten.  

 

Utöver att besöka klassrum gjorde vi även en webbenkät som vi spred via sociala medier samt 

skickade mejl till alla ekonomistudenter och anställda på AUE på Högskolan i Gävle. Detta för att 

få in fler svar från respondenter då vi ansåg det alltför tidskrävande att enbart besöka klassrum för 

att samla in svar. Att blanda tillvägagångssätt i form av att skapa både en webbenkät och en 

pappersenkät är något som stöds av Bryman och Bell (2013). De menar dock att det är viktigt att 

noga tänka igenom om svaren kommer att påverkas på olika sätt beroende på vilken enkät som 

respondenten genomför. I vårt fall ansåg vi dock att detta inte var något som skulle påverka svaren 

från respondenterna eftersom alla respondenter fick i uppgift att se samma avsnitt från samma TV-

serie innan de besvarade enkäten. I webbenkäten lade vi till en extra beskrivande text med 

anledning av att respondenterna själva fick genomföra undersökningen. Bland annat länkade vi 

direkt till TV-serien och det avsnitt som enkäten avser samt en fråga där de fick besvara om de sett 

avsnittet eller inte för att säkerställa att de faktiskt tittat på avsnittet.  

 

3.3.5. Pilotstudie 

En pilotundersökning är bra att göra innan enkäten delas ut för att besvaras. Detta för att kunna få 

feedback samt kunna ändra på saker och frågor. (Eliasson, 2013). Vi valde att göra en liten 

pilotundersökning, där vi fick feedback från två personer om vad som behövde ändras enligt deras 

mening. Båda personerna förstod enkätens utformning och dess frågor väl, därför valde vi att 

endast utföra vår pilotundersökning genom dessa två personer.   
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3.3.6. Sekundärdata 

Sekundärdata är data som redan insamlats av någon tidigare och kan hämtas från exempelvis 

register, databaser, arkiv etc. Fördelarna med sekundärdata är att insamlandet av informationen 

inte tar lika lång tid då någon annan redan gjort arbetet. Detta jämfört med primärdata då forskaren 

själv måste samla in den data som ska användas. Nackdelen med sekundärdata anses vara att de 

svar som söks inte kan hittas i den befintliga informationen. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2014). Bryman och Bell (2013) beskriver att det kan skapas en viss förvirring när forskaren inte är 

bekant med materialet, då variabler och nyckelord kan anses vara okända för forskaren. Dock har 

vi till största delen använt sekundärdata då vi inte har haft den tid som krävs för att samla in 

primärdata. Vi valde att använda både kurslitteratur och vetenskapliga artiklar till vår studie. Vi 

ansåg att vetenskapliga artiklar är bra att använda sig av i hela arbetet då de anses vara pålitliga 

eftersom de är “peer review”. Bryman och Bell (2013) beskriver att artiklar som är “peer review” 

är pålitliga då de går igenom en granskningsprocess. Då kurslitteratur inte går igenom samma 

process har vi valt att bara använda detta i metodkapitlet.  

3.4. Population och urval  

3.4.1. Population  

“Population är en grupp människor som har någon gemensam egenskap” (Kjellberg & Sörqvist, 

2015 s. 203). Vi har valt att inrikta oss på två olika populationer, dessa är Generation X och Y då 

deras gemensamma egenskap är deras ålder. Enligt SCB (2016) består de två valda populationerna 

av ungefär 5 215 000 människor i Sverige. Där bland består Generation X av ungefär 2 565 000 

människor och Generation Y av ungefär 2 650 000 människor. Detta visar även Figur 3 nedan.  
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Figur 3. Befolkningspyramid (SCB, 2016)  

 

3.4.2. Urval 

Som ovan nämnt har vi besökt klassrum här på Högskolan i Gävle och på Thoren Business School 

Gävle samt delat vår webbenkät för att få ett så stort urval som möjligt. Detta beskriver Trost 

(2012) som viktigt då ju större urval desto bättre blir undersökningen. För att nå våra respondenter 

valde vi först ut några för att sedan kunna nå ett slumpmässigt urval (Trost, 2012).   

3.4.3. Bortfall  

Med anledning av att vi delat vår enkät via Facebook och mejl är det svårt för oss att veta exakt 

hur många som tillfrågats att delta men valt att inte svara. Detta i och med att webbenkäten 

besvarades anonymt så kan inte vi se vilka som svarat, utan bara hur många vilket är 131 st. 

Däremot kan vi se det bortfall från våra besök till klassrummen, då vi uppskattningsvis vet hur 

många studenter som fanns i klassrummen från början och hur många som valde att besvara 

enkäten. Vårt bortfall från klassrummen blev uppskattningsvis 54 av 82 personer. Utöver detta 

besvarades även enkäten i pappersform av 10 personer på en annan plats.  

3.5. Generalisering  

Inom den kvantitativa forskningen ligger ofta ett stort fokus på att bedöma huruvida det går att 

generalisera resultaten från en specifik undersökning till en hel population. För att göra en bra 

generalisering krävs det att urvalet är representativt för hela populationen, inte att resultaten är 

specifika för just den delen av populationen. För att skapa ett urval för en god generalisering krävs 

det att urvalet är slumpmässigt. (Bryman & Bell, 2013).  

 

Med hänsyn taget till dessa kriterier bedömer vi att våra resultat från undersökningen är 

generaliserbara. Detta med anledning av att vårt urval är slumpmässigt (Trost, 2012). Sammanlagt 

har 169 respondenter deltagit i vår studie. Ett antal som gör det möjligt att generalisera svaren till 

undersökningens population. Däremot kan vår åldersfördelning anses vara något skev eftersom det 

var 72 respondenter från X-generationen och 96 respondenter från Y-generationen. Tack vare detta 

antal respondenter är det ändå möjligt att generalisera svaren.  
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3.6. Analysmetod 

3.6.1. T-test 

Ett t-test används vid jämförelse av två grupper. Det finns olika sorters t-test, det vi valde att 

använda var independent samples t-test. Enligt Söderlund (2010) används denna typ av test när 

nollhypotesen ska testas. Detta beroende på att forskaren utgår från att det inte finns någon skillnad 

mellan grupperna som undersöks. Kjellberg och Sörqvist (2015) styrker även detta då de menar 

att t-test används vid analyser av skillnaden mellan två grupper i en mellanpersonsdesign, som 

används i vår studie.  

 

3.6.2. Korstabell 

Korstabell används för att kunna se olika kombinationer mellan de svarsalternativ som finns samt 

mellan de variabler som testas (Eliasson, 2013). Vi valde att genomföra en korstabell för att kunna 

se sambandet mellan en viss generation och hur väl de är positiva eller negativa till en viss typ av 

produktplacering. Denna korstabell används även för att kunna framföra ett chi-två test som 

beskrivs nedan (Pallant, 2016).  

3.6.3. Chi-två test 

Chi-två test används för att undersöka samband mellan två kategoriska variabler, där varje variabel 

kan ha två eller fler kategorier. Testet jämför värdena för den observerade frekvensen inom 

respektive kategori med de förväntade värdena om det inte fanns något samband mellan de båda 

variablerna som mäts. (Pallant, 2016). Vi gjorde ett chi-två test för att undersöka signifikansen för 

de olika kombinationerna, detta för att se om hypoteserna bekräftas eller inte.  

 

3.6.4. Deskriptiv Statistik   

Deskriptiv statistik, även kallad beskrivande statistik, är ett samlingsnamn för olika central- och 

spridningsmått för vissa data. Pallant (2016) menar att detta samlingsnamn framförallt står för 

medelvärde samt standardavvikelse. Denna analys valde vi på grund av att den underlättar 

jämförelsen mellan de olika generationerna.   

3.7. Operationalisering  

För att försäkra oss om att frågorna i vår enkät skulle hjälpa oss att besvara våra hypoteser och vårt 

syfte lade vi stor vikt vid operationaliseringen. När vi utformade frågorna till vår enkät utgick vi, 

som redan nämnts, från tidigare teorier. Detta med anledning av att vi gjorde en kvantitativ studie. 
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För att undersöka respondenternas inställning till produktplacering generellt utformade vi frågor 

kring detta. Med anledning av att de tre sista hypoteserna fokuserar på tre olika varianter av 

produktplacering tittade vi först på det valda avsnittet av Solsidan för att kategorisera varumärkena 

som placerats i serien i de olika kategorierna; tydliga, aktiva och välkända. Därefter valdes tre 

varumärken från respektive kategori som fick fungera som värdemätare för hur respondenterna 

uppfattat de tydliga, aktiva och välkända varumärkena i avsnittet. Frågorna kring de tre typerna av 

produktplacering ställdes sedan på liknande sätt fast med olika varumärken.  

 

Utöver frågor om dessa kategorier fick respondenterna även besvara om de om de sett Solsidan 

förut samt om de sett detta specifika avsnitt förut. För att kunna dela in respondenterna i Generation 

X och Y fick de uppge vilken av generationerna de tillhörde. För eget intresse bad vi även 

respondenterna uppge kön. Då teorierna kring produktplacering (Chan et al., 2016a; Adis et al., 

2015; Kamleitner och Jyote, 2013; Homer, 2009) menar att de olika varianterna av 

produktplacering uppmärksammas på olika sätt var även detta något vi ville undersöka genom att 

fråga varför och i vilken grad respondenterna uppmärksammat placeringen.   I tabell 1 nedan visas 

kopplingen mellan teori och enkätfrågor.  
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Tabell 1. Operationalisering (Egen) 

Fråga Område Författare Teori Operationalisering 

1-2 Demografiska Gurău (2012); Bolton et al., 

(2013) 

Ålder och kön 1. Ålder 

2. Kön 

3-4  Eget intresse   3.  Följer du serien Solsidan?  

4. Hur många gånger har du sett detta avsnitt?  

5-7 

15-16 

Välkänt/okänt varumärke 

 
Attityd + välkänt/okänt 

varumärke 

Chan et al., (2016a) Hur konsumentens attityd påverkas 

av välkänt/okänt varumärke i 
produktplacering 

5. Hur många av dessa varumärken 

uppmärksammade du i avsnittet? 
6. Ange enligt följande faktorer varför och i 

vilken grad du uppmärksammade de varumärken 

du uppgav?  

7. Ange hur många varumärken du kände till 

innan avsnittet? 

15. Vilken är din generella inställning till dessa 
varumärken; Apple, Adidas och Wilson? 

16. Har din inställning till Apple, Adidas och 

Wilson påverkats något efter du sett detta avsnitt? 

8-10 Attityd Adis et al., (2015) Hur attityden påverkas generellt av 

produktplacering 

8. Anser du något varumärke/produkt som 

störande? 
9. Om JA på fråga 8, ange i hur hög grad du 

uppfattar det som störande? 

10. Vilken är din inställning till att varumärken 
används i film och TV-serier? 

11-12 Attityd + position (aktiv) Kamleitner och Jyote (2013) Hur produktplaceringens position 
påverkar konsumenten 

11. Vilken är din generella inställning till dessa 
varumärken; Lexus, Schuterman och Bauhaus? 

12. Har din inställning till Lexus, Schuterman och 

Bauhaus påverkats något efter du sett detta 
avsnitt?  

13-14 Attityd + position (tydlig) Homer (2009) Hur produktplaceringens position 
påverkar konsumenten 

13. Vilken är din generella inställning till dessa 
varumärken; Comviq, Singapore Airlines och 

Hemfrid? 

14. Har din inställning till Comviq, Singapore 
Airlines och Hemfrid påverkats något efter du sett 

detta avsnitt?  

 

3.8. Kvalitetskriterier 

3.8.1. Reliabilitet 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) beskriver reliabilitet som ett mätinstrument för att mäta 

tillförlitligheten och stabiliteten för ett resultat. De menar att ett experiment ska få samma resultat 

en andra gång den undersöks för att uppnå en hög reliabilitet. Utifrån detta krävs det att det finns 

tillräckligt mycket data samt att det redovisas på rätt sätt. För att uppnå hög reliabilitet är antalet 

respondenter tillräckligt många samt att vi har redovisat hur vi genomfört studien på ett tydligt 

sätt. Därutöver har vi redovisat resultaten från studien på ett trovärdigt sätt.  
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3.8.2. Validitet 

Validitet är ett generellt mätinstrument för att kunna mäta det som avses att mäta, det vill säga att 

den mäter rätt sak (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2014). Bryman och Bell (2013) beskriver fyra 

olika delar inom validitet, dessa är; begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt 

ekologisk validitet. Begreppsvaliditet är lika det som validitet generellt sett beskrivs som (Olsson 

& Sörensen, 2011). Eliasson (2013) menar att frågorna i en enkät utformas från den tidigare teorin, 

vilket gör att begreppsvaliditeten ökar. Utifrån detta valde vi att formulera våra frågor på ett enkelt 

och tydligt sätt samt utifrån de hypoteser som formats. För att mäta begreppet attityd valde vi att 

ställa frågor om inställning för olika produktplaceringar, då vi ansåg att inställning är ett enklare 

ord att förstå.  

 

Intern validitet är ett mått för att undersöka huruvida en slutsats som innehåller samband stämmer 

eller inte (Bryman & Bell, 2013). I vår studie har vi utgått från detta eftersom vi undersökt 

sambanden mellan en generation och produktplacering. Med extern validitet menas i vilken grad 

studien är generaliserbar (Bryman & Bell, 2013), som nämnts anser vi att studien är generaliserbar 

främst med anledning av att urvalet är slumpmässigt. Bryman och Bell (2013) beskriver att det är 

viktigt att resultaten från undersökningen kan bidra med kunskap till samhället, ett mått för hur väl 

detta är uppfyllt är ekologisk validitet. Då vi använt oss av en redan existerande TV-serie som 

använder sig av produktplacering har vi därmed bidragit till att människor blir mer medvetna om 

produktplacering.  

 

Olsson och Sörensen (2011) menar att båda kvalitetskriterierna, reliabilitet och validitet, är viktiga 

då den ena bidrar till den andra, det vill säga att validitet i regel medför till högre reliabilitet.   

 

3.9. Metodkritik 

En del som kan anses vara kritiskt vid experiment i klassrum är att studenterna kan påverka 

varandra under TV-seriens gång samt att de kan påverka varandra vad de ska svara på enkäten 

(Kjellberg & Sörqvist, 2015). Vi ansåg dock inte att detta skulle påverka vår undersökning, detta 

beroende på att studenterna svarade på enkäterna enskilt samt att vi sett att svaren inte skiljer sig 

åt mellan de som genomfört enkäten i klassrum samt via webben.  
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Ett problem som kan anses finnas vid webbenkäter är att det är svårt för forskaren att veta huruvida 

respondenten följer de instruktioner som ges (Trost, 2012). Detta på grund av att det inte går att se 

vad som händer på respondentens dator. Trost (2012) menar också att det finns en risk att 

Internetanslutningen påverkar då det krävs en bra uppkoppling för att ha möjlighet att se TV-

avsnittet. För att undvika missförstånd har vi, i webbenkäten, valt att lägga till en fråga som lyder 

“Har du sett avsnittet? (Del 2, säsong 2 Solsidan)”, detta för att försäkra oss om att respondenten 

verkligen sett rätt avsnitt samt att vi litar på att respondenten ger oss rätt svar på den frågan.  

 

Enligt Bryman och Bell (2013) är det viktigt att noga tänka igenom om svaren i enkäten kommer 

påverkas på olika sätt beroende på vilken enkät som respondenten genomför. Detta är något som 

kan ifrågasättas i vår enkät, då Likertskalan ser olika ut beroende på vilken enkät som besvaras. I 

pappersenkäten är sju (mycket positivt) längst till vänster medan i webbenkäten är sju (mycket 

positivt) längst till höger. Detta med anledning av att det inte gick att ha samma ordning då Google 

Forms inte kunde ha sju längst till vänster. Vi har dock inte sett några skillnader i svaren mellan 

de som gjort pappersenkäten och webbenkäten.  

 

I vår pilotstudie deltog endast två personer. Detta på grund av tidsbrist samt att de vi frågade gav 

bra synpunkter och förstod enkäten. Eliasson (2013) menar dock också att en pilotundersökning 

kan genomföras med ett fåtal deltagare och ändå ge ett bra resultat.  

3.10. Etik 

Under vår undersökning har våra respondenter haft en fri vilja att delta i experimentet samt haft 

möjligheten att avbryta när som helst utan att behöva nämna några orsaker. Detta är något som 

även Kjellberg och Sörqvist (2015) tycker är viktigt. För att inte avslöja vad undersökningen 

handlade om valde vi att ge en övergripande information om enkäten. I enlighet med Kjellberg 

och Sörqvist (2015) råd valde vi att inte beskriva studiens syfte ingående, detta för att inte påverka 

respondenternas svar.  

 

Som tidigare nämnts valdes TV-serien Solsidan ut främst beroende på att serien innehåller mycket 

produktplacering samt att den finns gratis på tv4 play och därmed är godkänd för att visas i 

klassrum utan att det krävs tillstånd från upphovspersonerna (Skolverket, 2017).  
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4. Resultat av hypotesprövning 
I detta kapitel presenteras resultaten av vår undersökning. Vi kommer även att redovisa respektive 

hypotes samt resultatet av hypotesprövningen.  

 

4.1 Resultat 

Utifrån de 169 besvarade enkäterna som samlats in från vår undersökning presenteras resultaten 

för våra hypoteser nedan. Vi kommer även att redovisa antalet deltagare från respektive 

ålderskategori, kön samt om de följt TV-serien Solsidan sedan tidigare. Anledningen till att TV-

serien Solsidan valdes var att det finns många olika typer av produktplaceringar i serien. Figurerna 

som presenteras är framtagna från statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 22. 

4.1.1 Redovisning av data  

Data från vår undersökning redovisas i olika diagram, bland annat i cirkeldiagram, stapeldiagram 

samt tabeller. Varje hypotes presenteras enskilt utifrån frågorna som besvarar hypotesen. Vi 

kommer först att presentera diagram om relationen mellan Solsidan och respondenterna samt hur 

de olika generationerna (X och Y) förhåller sig till de olika produktplaceringarna. Resultaten visar 

att 56,8% av respondenterna tillhörde Generation Y och 42,6% tillhörde Generation X (Diagram 

1). Diagram 2 visar könsfördelningen mellan respondenterna, där 60,36% definierade sig som 

kvinna, 39,05% definierade sig som man och 0,59% som annan.  

 

För att utläsa diagrammen i svartvitt utgå från klockan tolv och läs sedan medurs. 

 

Diagram 1 – Generation  Diagram 2 – Kön 

 

Diagrammen nedan visar hur respondenterna följer TV-serien Solsidan samt hur många gånger de 

sett det specifika avsnittet som visades i undersökningen. 63,31% uppgav att de sett många avsnitt 
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av Solsidan, 28,99% att de sett några avsnitt av Solsidan samt att 7,69% inte sett TV-serien 

Solsidan. De flesta uppgav att de sett det specifika avsnittet 1-2 gånger (60,95%).  

 

Diagram 3 – Följer du Solsidan Diagram 4 – Antal avsnitt 

 

4.2. Deskriptiv statistik  

Denna tabell visar hur de 169 respondenterna svarat i form av medelvärde, standardavvikelse samt 

maximum- och minimumvärde. På de frågor där Likertskalor används är minimumvärdet 1 och 

maximumvärdet 7. Standardavvikelse visar hur svarens spridning är utifrån medelvärdet, där lägsta 

standardavvikelsen är 0,247 och högsta är 1,759.  

 

 

Tabell 2 – Deskriptiv statistik 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

6a. Kände igen 169 1 7 5,66 1,418 2,011 

6b. Nämndes 169 1 7 5,05 1,759 3,093 

6c. Användes 169 1 7 5,23 1,562 2,44 

6d. Visades 169 1 7 5,36 1,579 2,492 

8. Störande 169 1 2 1,93 0,247 0,061 

10. Produktplacering 169 1 7 4,56 1,229 1,51 

11. Aktiv 169 1 7 4,63 1,073 1,152 

12. Påverkas aktiv 128 1 7 4,09 1,09 1,188 

13. Tydlig 169 1 7 3,92 1 1 

14. Påverkas tydlig 122 1 7 3,79 1,07 1,144 

15. Känt varumärke 169 1 7 5,34 1,21 1,465 

16. Påverkas känt 122 1 7 4,41 1,278 1,632 

Valid N (listwise) 169      
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4.3. Korstabell, Chi-två test och t-test 

4.3.1. Hypotes 1 

Resultaten från korstabellen och Chi-två testen för hypotes ett (H1), Produktplacering påverkar 

attityden till ett varumärke på ett mer negativt sätt hos Generation Y jämfört med Generation X, 

visar att generationerna har olika attityder generellt sett till produktplacering, dock har de lika 

attityd till om produktplacering är störande eller inte. Testet 𝜒2= 0,274, p>0,05, df=2 bevisar att 

de båda generationerna har lika attityd angående om produktplacering anses vara störande eller 

inte (Diagram 5), i detta fall tycker den största delen att det inte är störande. Enligt testet 𝜒2= 

26,228, p<0,05, df=12 bevisas att generationerna X och Y har olika attityder till produktplacering 

generellt (Diagram 6). Där Generation X har en mindre positiv attityd jämfört med Generation Y. 

Därmed finns det inget stöd för H1, att Generation Y har en mer negativ attityd till 

produktplacering jämfört med Generation X.  

 

Resultaten från t-testen för H1 visar även här att de två generationerna tycker att produktplacering 

inte är störande och att de tycker lika enligt t=0,448, p>0,05 att respondenterna inte tycker att 

produktplacering är störande. Dock har de olika generell attityd till produktplacering, t=-5,054, 

p=0,00 visar att det finns en skillnad vid deras attityd till att varumärken används i film och TV-

serier. Utifrån detta kan vi inte bekräfta H1. Men att det finns stöd för att de tycker olika om 

produktplacering generellt.  

 

Enligt den tidigare teorin har produktplacering blivit alltmer accepterat bland konsumenter (Liang 

et al., 2015). Detta stämmer överens med våra resultat som visar att både Generation X och Y har 

en större acceptans gentemot produktplacering då de inte uppfattar det som störande (Diagram 8). 

Teorin har också visat att produktplacering generellt sett har en positiv inverkan på attityden till 

ett varumärke (Dias et al., 2017) framför allt inom film och TV-serier (Srivastava, 2016; Sung & 

De Gregorio, 2008; Davtyan & Cunningham, 2017). Utifrån vårt resultat stämmer detta överens 

mellan de olika generationerna, då bådas attityd går mot det positiva hållet. Dock överensstämmer 

inte teorin kring Generation Y:s attityd till reklam med våra resultat, då generationen själv vill 

bestämma när, var och hur de vill ta emot information från företag (Tanyel et al., 2013; Parment, 

2013). Resultatet stöds däremot av McCormick (2016) studie som visar att Generation Y har en 

positiv attityd till reklam.  
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Våra resultat stämmer överens med den tidigare teorin kring Generation X och produktplacering. 

Generation X har generellt sett en positiv attityd till reklam och vill samla in mycket information 

om det placerade varumärket (Roberts & Manolis, 2000; Noble et al., 2009). Resultaten av studien 

ger inget stöd för H1, att Produktplacering påverkar attityden till ett varumärke på ett mer negativt 

sätt hos Generation Y jämfört med Generation X. Utifrån resultaten kan vi se att det finns ett 

samband mellan generationerna och deras attityd till produktplacering. Båda generationernas 

attityd tenderar att vara positiv till produktplacering, även om Generation Y har en mer positiv 

attityd än Generation X.  

 

Diagram 5 – Störande   Diagram 6 - Produktplacering 

4.3.2. Hypotes 2 

Resultatet för hypotes två (H2), Aktiv produktplacering påverkar attityden till ett varumärke på ett 

positivt sätt hos Generation X och Generation Y, visar att generationerna har samma attityd till 

varumärken som har en aktiv produktplacering. 𝜒2= 10,838, p>0,05, df=12 samt 𝜒2= 6,249, 

p>0,05, df=6 bevisar att generationerna tycker lika vid deras generella attityd till varumärken vid 

aktiv produktplacering. Generationerna tenderar att uppmärksamma aktivt placerade varumärken 

på ett liknande sätt enligt 𝜒2= 18,025, p>0,05, df=12. Båda generationerna tenderar att ha en mer 

positiv attityd till en aktiv produktplacering (Diagram 7). Utifrån detta bekräftas H2. 

 

T-testet angående H2, visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan de olika 

generationerna när det gäller aktiv produktplacering. Detta enligt t= -1,059, p>0,05 att de inte 
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uppmärksammade de placerade varumärket när det aktivt användes. Respondenternas generella 

attityd till varumärken som placerats på ett aktivt sätt bevisar att de tycker lika mellan 

generationerna, t=-1,288, p>0,05. Bland de respondenter som svarat att deras attityd har påverkats 

till dessa varumärken som placerats aktivt, visar att generationerna tycker lika även här, t=0,005, 

p>0,05. Därmed kan H2 bekräftas. 

 

Utifrån den tidigare teorin finns det generellt en positiv inverkan genom aktiv produktplacering 

(Dens et al., 2017; Kamleitner & Joyte, 2013; Yoon et al., 2011; Wiles & Danielova, 2009). Den 

säger även att konsumenten har lättare att komma ihåg ett varumärke som placerats på ett aktivt 

sätt (Lehu & Bressoud, 2009). Våra resultat visar att det inte finns någon signifikant skillnad 

mellan de olika generationerna och aktiv produktplacering. Båda tenderar att vara positiva till aktiv 

produktplacering, men vi kan se att Generation Y har en mer positiv attityd jämfört med Generation 

X. Där 10,4 % av Generation Y svarade att de har en “mycket positivt” attityd till skillnad från 

Generation X där 1,4 % uppgav detta för aktiv produktplacering generellt (Diagram 7).  

 

Resultaten från studien stämmer överens med den tidigare teorin kring generationerna och reklam 

samt deras syn på varumärken (Lissitsa & Kol, 2016; Viswanathan & Jain, 2013; Parment, 2013). 

Därmed kan H2 bekräftas, att Aktiv produktplacering påverkar attityden till ett varumärke på ett 

positivt sätt hos Generation X och Generation Y. Däremot kan vi se enligt diagram 7 att Generation 

Y har en mer positiv attityd till aktiv produktplacering jämfört med Generation X.  

 

Diagram 7 – Aktiv produktplacering  
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4.3.3. Hypotes 3 

I resultatet för hypotes tre (H3), Tydlig produktplacering påverkar attityden till ett varumärke på 

ett mer negativt sätt hos Generation Y jämfört med Generation X, framgår det att generationerna 

har lika attityd till ett varumärke som placerats på ett tydligt sätt. 𝜒2=9,044, p>0,05, df=12 samt 

𝜒2=22,795, p>0,05, df=12 bevisar att det inte finns något samband mellan varumärke som 

placerats på ett tydligt sätt och generationerna. Generation X och Y tycker lika angående tydlig 

placering generellt. Även 𝜒2=5,032, p>0,05, df=12 och 𝜒2= 24,158, p>0,05, df=12 bevisar att de 

tycker lika när generationerna uppmärksammade tydligt placerade varumärken. Detta visar en 

ansats till att båda generationerna har en mer negativ attityd till varumärken vid tydlig 

produktplacering (Diagram 8). Därmed stöds inte H3. 

 

Resultaten från t-test för H3, visar att respondenternas generella attityd till varumärken som 

placerats på ett tydligt sätt, är lika för båda generationerna. Detta bevisar t=0,311, p>0,05 samt t=-

0,278, p>0,05 att generationerna tycker lika vid tydlig produktplacering generellt. Dock visar t-

testen att generationerna uppmärksammade de tydliga varumärkena på olika sätt, utifrån om de 

visades och/eller nämndes. Respondenterna tycker lika när varumärket nämndes enligt t=-0,937, 

p>0,05 och olika när det gäller när varumärket visades enligt t=-2,265, p<0,05. Utifrån detta kan 

inte H3 bekräftas. Däremot finns det ett svagt samband mellan generationerna och attityd till de 

varumärken som visades på ett tydligt sätt.  

 

Tydlig produktplacering har enligt tidigare forskning en negativ påverkan på konsumenterna 

(Barnhardt et al., 2016;Chan et al., 2016a; Dens et al., 2012; Verhellen et al., 2016). Bland annat 

har studier visat att tydlig produktplacering resulterar i hög medvetenhet hos konsumenten något 

som i sin tur gör att konsumentens attityd till varumärket påverkas negativt (Kozary & Baxter, 

2010; Van Reijmersdal, 2009). Med medvetenhet menas i detta fall i hur hög grad varumärket har 

visats eller nämnts. Resultaten från våra tester visar att det inte finns någon signifikant skillnad 

mellan generationerna och tydlig produktplacering. Studien visar att båda generationerna har 

ungefär lika negativ attityd till ett varumärke som placerats på ett tydligt sätt. Däremot kan vi se 

att 84,8% av Generation X har svarat att de har en negativ attityd till varumärken vid tydlig 

produktplacering jämfört med de 82,4% som svarat negativt för Generation Y.  
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Detta stämmer inte överens med den tidigare teorin där Generation X tenderar att ha en mer positiv 

attityd till reklam (Roberts & Manolis, 2000). Däremot stämmer det överens med Generation Y 

där de anses vara mer negativa till reklam (Tanyel et al., 2013). Därmed finns inget stöd för H3, 

att Tydlig produktplacering påverkar attityden till ett varumärke på ett mer negativt sätt hos 

Generation Y jämfört med Generation X. Detta visar diagram 8, att båda generationerna tenderar 

att ha en negativ attityd till varumärken vid tydlig produktplacering.  

 

 

Diagram 8 – Tydlig produktplacering  

4.3.4. Hypotes 4 

Resultatet för hypotes fyra (H4), Ett välkänt varumärke i en produktplacering påverkar attityden 

på ett positivt sätt hos Generation X och Generation Y, visar att generationerna har både lika och 

olika attityd till ett välkänt varumärke som har placerats: 𝜒2= 21,031, p=0,05, df=12, 𝜒2= 8,679, 

p>0,05, df=6 samt 𝜒2=15,183, p>0,05, df=12. Beroende på att ett av p-värdena ligger exakt på 

0,05 (95% signifikansnivå) och att de andra två ligger över 0,05 finns en svag relation mellan 

generationerna och en positiv attityd för ett välkänt varumärke (Diagram 9). Utifrån detta kan 

hypotesen inte bekräftas, men att det finns ett svagt stöd för H4. 

 

T-testen för H4, visar att generationerna tycker olika när det gäller deras attityd till ett välkänt 

varumärke. Detta är något som framkommer genom att de uppmärksammar välkända varumärken 

på olika sätt enligt t=-2,814, p<0,05. Generationerna visar att de har olika attityd till välkända 

varumärken generellt sett vid produktplacering t=-3,285, p<0,05 samt att generationerna har 
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påverkats på olika sätt när det gäller deras attityd till välkända varumärken enligt t=-2,238, p<0,05. 

Utifrån t-testet finns inget stöd för H4. 

 

Den tidigare teorin visar generellt att konsumenter har en positiv attityd till välkända varumärken 

vid produktplacering samt att varumärket lättare uppmärksammas om det är välkänt (Chan et al., 

2016a; Lin 2014; Gunawarden & Waiguny, 2014; Cholinski, 2012). Teorin tar även upp att 

attityden inte ändras om konsumenterna har en positiv attityd till ett välkänt varumärke från början 

(Mackay et al., 2009). Resultaten här visar olika beroende på vilket test som genomförts, där vårt 

Chi-två test bevisar att det finns en svag relation mellan generationerna och positiv attityd till ett 

välkänt varumärke. Däremot visar t-testet att det finns en signifikans skillnad mellan 

generationerna och attityden till ett välkänt varumärke. Studien visar dock att båda generationerna 

tenderar att ha en positiv attityd till ett välkänt varumärke vid en produktplacering enligt våra 

korstabeller. Där diagrammet visar att över 90 % från både Generation X och Generation Y har 

svarat att de har en positiv attityd till ett välkänt varumärke.  

 

Enligt teorin har Generation X en positiv attityd till välkända varumärken (Wu & Wang, 2014; 

Roberts & Manolis, 2000). Generation Y har också en positiv attityd till varumärken de är nöjda 

med (Mostert et al., 2016; Veloutsou & McAlonan, 2012). Detta är något som överensstämmer 

med våra resultat. Utifrån korstabell och Chi-två test kan H4 bekräftas dock inte utifrån t-testet, 

att Ett välkänt varumärke i en produktplacering påverkar attityden på ett positivt sätt hos 

Generation X och Generation Y. Däremot kan vi se ett samband mellan generationerna att de har 

en positiv attityd.  
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Diagram 9 – Produktplacering med känt varumärke 

 

 

 

 

Tabell 3. Resultat av T-test analysen 

 

 

 

Independent Samples Test 

 
Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for 

Equality 

of 

Means 

       

 F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 
 

        Lower Upper  

6a. Kände igen 4,514 0,035 -2,814 130,079 0,006 -0,632 0,225 -1,076 -0,188  

6b. Nämndes 0,013 0,91 -0,937 166 0,35 -0,257 0,274 -0,798 0,284  

6c. Användes 1,376 0,243 -1,059 166 0,291 -0,257 0,243 -0,736 0,222  

6d. Visades 0,853 0,357 -2,265 166 0,025 -0,549 0,242 -1,027 -0,07  

8. Störande 0,81 0,369 0,448 166 0,655 0,017 0,039 -0,059 0,094  

10. Produktplacering 2,391 0,124 -5,054 166 0 -0,906 0,179 -1,26 -0,552  

11. Aktiv 7,006 0,009 -1,288 164,87 0,199 -0,205 0,159 -0,519 0,109  

12. Påverkas aktiv 4,214 0,042 0,005 125,766 0,996 0,001 0,184 -0,363 0,365  

13. Tydlig 0,846 0,359 0,311 166 0,756 0,049 0,156 -0,26 0,357  

14. Påverkas tydlig 2,297 0,132 -0,278 119 0,781 -0,055 0,197 -0,446 0,336  

15. Känt varumärke 1,478 0,226 -3,285 166 0,001 -0,604 0,184 -0,967 -0,241  

16. Påverkas känt 10,558 0,002 -2,238 119,654 0,027 -0,491 0,219 -0,926 -0,057  
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Tabell 4. Hypotesprövning (Egen) 

 

Hypoteser: Frågor:  

H1: 8 och 10 Stöds inte 

H2: 6c, 11 och 12 Bekräftas 

H3: 6b, 6d, 13 och 14 Stöds inte 

H4: 6a, 15 och 16 Stöds inte 

 

5. Diskussion 
Under denna del presenteras varje hypotes kopplade med teorin och resultat samt våra egna 

reflektioner.  

 

 
Figur 4. Hypotesprövningens resultat (Egen) 

 

Syftet med denna studie var att jämföra hur Generation X och Y:s attityd till ett varumärke 

påverkas av produktplacering. För att undersöka detta genomfördes en undersökning av 

experimentell design. I studien undersöktes hur personer från Generation X och Generation Y 

reagerar på olika typer av produktplacering. Utifrån vårt resultat stöds inte H1, att 

Produktplacering påverkar attityden till ett varumärke på ett mer negativt sätt hos Generation Y 

jämfört med Generation X. Orsaken till att H1 inte stöds anser vi beror på att produktplacering inte 

anses störande eftersom det uppfattas som mer accepterat idag jämfört med tidigare (Liang et al., 
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2015). Att produktplacering blivit alltmer accepterat anser vi är en bidragande orsak till att vi inte 

kan se någon skillnad mellan generationerna och deras attityd till produktplacering. Detta trots att 

generationerna tidigare har haft olika attityder till reklam (Tanyel et al., 2013; Roberts & Manolis, 

2000). Där Tanyel et al., (2013) menar att Generation Y tenderar att ha en negativ attityd till reklam 

och där Roberts och Manolis (2000) beskriver att Generation X har en positiv attityd till reklam. 

Produktplacering generellt sett har en positiv inverkan på attityden (Meyer et al., 2016) vilket båda 

generationerna visar i vårt resultat, däremot har Generation X en mindre positiv attityd jämfört 

med Generation Y. Detta motsäger teorin om Generation Y då de anses vara negativa till reklam 

(Parment, 2013). Parment (2013) menar att Generation Y själv vill bestämma när, var och hur de 

vill samla in information. Vi bedömer att detta kan bero på att det är mer accepterat med 

produktplacering samt att det är mer förekommande och faller sig mer naturligt i film och TV-

serier jämfört med traditionell reklam. Detta styrker McCormick (2016) då hon beskriver att 

Generation Y får en mer positiv attityd till både reklam och till ett varumärke. Anledningen till att 

resultatet inte blev som förväntat kan vara att produktplaceringarna anses vara mer realistiska 

(Sung et al., 2009). De menar att produktplacering skapar en mer verklighetstrogen bild av TV-

serien. Detta bedömer vi kan vara en orsak till att båda generationerna har lika attityd till 

varumärken vid produktplacering samt att produktplacering anses vara mer verklighetstrogen 

övervinner teorin om Generation Y:s attityd till reklam.  

 

Vår H2 bekräftas, att Aktiv produktplacering påverkar attityden till ett varumärke på ett positivt 

sätt hos Generation X och Generation Y. Anledningen till att Generation X och Y båda har en 

positiv attityd till ett varumärke vid aktiv produktplacering menar vi har att göra med att 

respondenterna kan identifiera sig med karaktärerna i fråga (Dias et al., 2017). I och med att 63,31 

% av respondenterna uppgett att de sett många avsnitt från TV-serien Solsidan gör vi bedömningen 

att Generation X och Y har ett gott tycke för serien och utifrån det har lätt för att identifiera sig 

med karaktärerna. Detta menar vi kan vara en bidragande faktor till den positiva attityd som de 

båda generationerna visar i resultaten. En annan bidragande faktor kan anses vara att en aktiv 

produktplacering lättare uppmärksammas, något som kan leda till diskussion kring de placerade 

varumärkena (De Gregorio & Sung, 2010). Diskussionerna anser vi i sin tur kan leda till att en 

positiv attityd utvecklas till varumärket. Detta bedömer vi utifrån att Generation X vill samla in 

information kring varumärken, vilket Noble et al., (2009) styrker. Generation Y påverkas mycket 



Högskolan i Gävle Examensarbete 15 hp Evelina Simonsson 

2017-05-30  Emilia Wallström 

 

av sin kamratgrupp vid val av varumärken (Viswanathan & Jain, 2013). Författarna menar att detta 

kan bero att Generation Y vill använda samma varumärken som sina vänner.  Tillsammans anser 

vi att dessa faktorer har bidragit till att generationerna har uppvisat en positiv attityd till aktivt 

placerade varumärken. Vi kan även se att aktiv produktplacering är mer framgångsrik samt att 

båda generationerna har lätt för att komma ihåg de aktiva varumärkena. Detta menar även 

Kamleitner och Jyote (2013) samt Lehu och Bressoud (2009), då det visades i deras studie att aktiv 

produktplacering är mer effektiv jämfört passiv och att aktiva varumärken lättare kan kommas 

ihåg. Utifrån detta kan vi i våra resultat se att detta gäller för både Generation X och Generation 

Y.   

 

Resultaten ger inte stöd för H3, att Tydlig produktplacering påverkar attityden till ett varumärke 

på ett mer negativt sätt hos Generation Y jämfört med Generation X. Svaren indikerar istället att 

båda generationerna har en negativ attityd till varumärken vid tydlig produktplacering. Orsaken 

till att Generation X och Y tenderar att ha en negativ attityd kan bero på faktorer som att 

varumärket nämndes och visades ett flertal gånger (Verhellen et al., 2013). Detta kan bero på att 

majoriteten av båda generationerna uppgett att de tydliga varumärkena uppmärksammats i hög 

grad på grund av att det visades och nämndes. Vår uppfattning är att dessa faktorer påverkar 

generationernas attityd på ett negativt sätt (Homer, 2009). Vårt resultat stämmer överens med 

teorin för Generation Y:s attityd till reklam (Tanyel et al., 2013). Däremot motsäger resultatet 

teorin för Generation X:s attityd till reklam då de anses ha en positiv inställning till reklam (Roberts 

& Manolis, 2000). Utifrån detta finner vi resultaten anmärkningsvärda för Generation X med 

anledning av att tydlig produktplacering anses vara den variant av produktplacering som är mest 

lik traditionell reklam. Detta med anledning av att Generation X anses ha en positiv attityd till 

traditionell reklam (Roberts & Manolis, 2000). Förklaringen till det oväntade resultatet kan ha att 

göra med de varumärken vi testat i undersökningen. På grund av att attityden till tydligt placerade 

varumärken testas en gång utifrån tre olika varumärken kan det påverka resultatet. Beroende på att 

ett av varumärkena nämns på ett negativt sätt av karaktären. Eftersom respondenterna bara kunde 

svara generellt för de samtliga tre tydliga varumärkena kan detta ha bidragit till det negativa 

resultatet hos Generation X.  

 



Högskolan i Gävle Examensarbete 15 hp Evelina Simonsson 

2017-05-30  Emilia Wallström 

 

Vår studie ger inget stöd för H4, att Ett välkänt varumärke i en produktplacering påverkar attityden 

på ett positivt sätt hos Generation X och Generation Y. Detta på grund av att vårt t-test resulterar 

i att det finns en signifikans skillnad mellan generationerna och vi kan därmed inte bekräfta H4, 

dock kan vi bekräfta hypotesen utifrån vår korstabell och Chi-två-test. Trots att det saknas stöd för 

hypotesen kan vi se i diagrammen att det finns ett svagt samband mellan generationerna och en 

positiv attityd till ett välkänt varumärke som används i en produktplacering. Skälet till varför det 

inte finns tillräckligt stöd för att bekräfta H4 menar vi har att göra med att respondenternas attityd 

inte påverkats på grund av att varumärkena är välkända (Matthes & Naderers, 2015). Detta 

eftersom respondenterna ofta har en attityd till varumärket innan de sett produktplaceringen, det 

vill säga har tidigare kunskap om varumärket (Chan et al., 2016a). Generation X och Y anses ha 

en positiv attityd till välkända varumärken på grund av att de är lojala till varumärket i fråga samt 

att de tidigare har varit nöjda med det varumärket (Wu & Wang, 2014; Mostert et al., 2016).  

 

Teorin från vår studie stämmer till stor del överens med vårt resultat angående generationernas 

attityd till välkända varumärken via produktplacering. Svaren från respondenterna antyder att de 

till hög grad uppmärksammat varumärken i Solsidan på grund av att de kände igen varumärkena 

sedan innan (Lin, 2014; Gunawarden & Waiguny, 2014). Detta resulterar i att Generation X och 

Y får en positiv attityd till välkända varumärken. Vi kan som ovan nämnts inte bekräfta H4 på 

grund av att de olika testen säger olika, men att vi kan se att generationerna tenderar åt det positiva 

hållet. Detta menar vi kan bero på att vi har för få svar från respondenterna för att ena testet ska 

stämma med vår hypotes.   
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6. Slutsats 
Under denna del av studien kommer vi att besvara studiens syfte samt presentera både det 

teoretiska och praktiska bidraget. Slutligen kommer vi att ge förslag för fortsatt forskning.  

 

Syftet med denna studie var att jämföra hur Generation X och Y:s attityd till ett varumärke 

påverkas av produktplacering. Resultaten från vår undersökning visar att Generation X och 

Generation Y:s attityd till varumärken via produktplacering inte skiljer sig åt. Den visar även att 

generationerna generellt sett har en positiv attityd till ett varumärke som exponeras via olika typer 

av produktplaceringar. Vid en aktiv produktplacering har det bekräftats att båda generationerna 

har en positiv attityd till varumärket som används. Detta gäller även för attityder till att varumärken 

används via produktplacering. Däremot har båda generationerna en negativ attityd till varumärken 

via tydlig produktplacering då den uppfattas som reklam. För välkända varumärken som används 

i produktplacering finns det tendenser till att Generation X och Y har en positiv attityd. Resultaten 

visar att Generation Y har en mer positiv attityd till varumärken via produktplacering jämfört med 

Generation X. Detta gäller för samtliga hypoteser, men framförallt vid resultaten för H1 och H2.  

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån denna studie konstatera att både Generation X och Y har en 

positiv attityd till ett varumärke som använts i en produktplacering i TV-serien Solsidan. Vi kan 

se ett undantag vid tydlig produktplacering där båda generationerna visar en negativ attityd. För 

samtliga varianter av produktplacering går det inte att se någon skillnad mellan generationernas 

attityd, då Generation X och Generation Y har samma attityd. Utifrån ovanstående diskussion har 

studien bidragit både teoretisk och praktiskt.  

Teoretiskt bidrag 

Denna studie har bidragit till både teorin och praktiken inom ämnet marknadsföring. Det teoretiska 

bidraget är först och främst vår jämförande studie mellan Generation X och Generation Y och 

deras attityd till ett varumärke via produktplacering där resultatet visar att det inte finns någon 

skillnad mellan generationerna. Vår bidragande del för teorin om generationerna är att de båda har 

generellt sett en positiv attityd till ett varumärke via produktplacering i TV-serien Solsidan jämfört 

med tidigare teorier som behandlar TV-reklam (Robets & Manolis, 2000; Tanyel et al., 2013). För 

det andra tenderar generationerna att ha lika attityd till de olika varianterna (aktiv och tydlig) av 

produktplacering samt till välkända varumärken. Vår studie har bidragit till teorin att Generation 
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X och Generation Y har lika attityd till varumärken via produktplacering till skillnad från tidigare 

teorier angående generationerna och dessa attityd till reklam och varumärken (Wu & Wang, 2014; 

Reisenwitz & Iyer, 2009; Lodes & Buff, 2009; Tanyel et al., 2013).  

 

Praktiskt bidrag 

Vårt praktiska bidrag är utöka kunskapen för marknadsförare att använda de olika varianter som 

finns inom produktplacering. Detta för att kunna hjälpa de som använder produktplacering för att 

nå olika ålderskategorier, då de vill få en positiv inverkan på attityd för varumärket hos 

konsumenterna de vill nå ut till. Det första praktiska bidraget är att de som använder 

produktplacering inte behöver ta hänsyn till ålderskategori vid val produktplacering för olika 

varumärken. Däremot är vår rekommendation att undvika tydlig produktplacering beroende på att 

båda generationerna har en negativ attityd till varumärken som använts i en tydlig 

produktplacering. Det andra praktiska bidraget är att använda aktiv produktplacering eftersom det 

både uppmärksammas i hög grad och skapar en positiv attityd till varumärket. Det tredje bidraget 

är att använda välkända varumärken i produktplaceringar då generationerna får en positiv attityd 

till varumärket i och med att de känner igen varumärket sedan innan. Dessa förslag och råd 

kommer att kunna bidra med effektiva placeringar för de som använder produktplacering som en 

marknadsföringskanal.  

 

Förslag till vidare forskning 

Vårt första förslag för vidare forskning är att göra samma typ av studie med hjälp av en kvalitativ 

undersökning. Ytterligare ett förslag är att genomföra samma typ av studie med fler respondenter 

för att kunna göra en bättre generalisering som täcker hela populationen som undersöks samt för 

att få ett bättre resultat av de test som används.  

 

Det skulle också vara intressant att undersöka attityden vid tydlig och diskret produktplacering då 

det är stora ämnen inom teorin kring produktplacering. Eftersom vår studie visar att generationerna 

har en negativ attityd till tydlig produktplacering skulle det vara intressant att bara undersöka och 

fokusera på dessa delar.  
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Ett annat förslag för vidare forskning är att undersöka yngre generationers attityd eller inställning 

till produktplacering. Då den yngre generationen tenderar att ha en högre medvetenhet till 

varumärken då de använder digitala verktyg vid tidig ålder. Det skulle vara intressant att undersöka 

den yngre generationen med andra typer av medier, såsom sociala medier eller dataspel. Detta på 

grund av att vi saknar teori kring produktplacering via sociala medier.  

 

Det skulle även vara intressant att undersöka från ett annat perspektiv än attityd, till exempel hur 

produktplacering påverkar konsumentens vilja att konsumera ett varumärke.  
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larande/kollakallan/upphovsratt/lararguider/filmer-1.155088 

 

7.4. Tabeller 

Tabell 1 – Operationalisering 

Tabell 2 – Deskriptiv statistik  

Tabell 3 – T-test 

Tabell 4 - Hypotesprövning 

 

http://www.pqmedia.com/about-press-20150615.html
http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningspyramid/
http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningspyramid/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/upphovsratt/lararguider/filmer-1.155088
https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/upphovsratt/lararguider/filmer-1.155088
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7.5. Diagram 

Diagram 1 – Generationerna 

Diagram 2 – Kön 

Diagram 3 – Följer du Solsidan 

Diagram 4 – Antal avsnitt 

Diagram 5 – Störande 

Diagram 6 – Produktplacering 

Diagram 7 – Aktiv Produktplacering 

Diagram 8 – Tydlig Produktplacering  

Diagram 9 – Produktplacering med välkänt varumärke 

7.6. Figurer 

Figur 1 - Hypoteser utifrån teorin (Egen) 

 

Figur 2 - Likertskala (Egen) 

 

Figur 3. SCB. (2016). Befolkningspyramiden. Hämtad 2017-04-10, från http://www.scb.se/hitta-

statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningspyramid/ 

 

Figur 4. Hypotesprövningens resultat 

 

 

 

  

http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningspyramid/
http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningspyramid/
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8. Bilagor 

8.1. Bilaga 1, Enkäten  

Hej! 

   

Vi är två studenter vid Högskolan i Gävle som just nu skriver vår kandidatuppsats. Vi skulle vara mycket 

tacksamma om ni kunde hjälpa oss att svara på ett antal frågor efter att ni har sett ett avsnitt ur Solsidan.  

 

Var vänlig och följ de instruktioner som finns till varje fråga om hur de ska besvaras. Enkäten består av 

16 frågor och går fort att svara på.  

 

Vi är oerhört tacksamma för att ni tog er tid till att delta i vår undersökning!  

 

/ Emilia Wallström och Evelina Simonsson 

 

Fråga 1. Vilken generation tillhör du?  

 

 

Fråga 2.  Vilket kön definierar du dig som? 

 

 

Fråga 3. Följer du serien solsidan?  

(Något avsnitt= 1-10 gånger, många avsnitt= 10-20 gånger) 

 

 

Fråga 4. Hur många gånger har du sett detta avsnitt?  

 

 

Fråga. 5 Hur många av dessa varumärken uppmärksammade du i avsnittet?  

Apple   Dagens Industri NK 

Adidas   Gulfstream  Sturegallerian 

Bauhaus   Hemfrid  Schuterman 

Bosch   ICA  Segway 

Boomerang   Kavli  Singapore Airlines 

Baby Björn   Lexus  Santa Maria 

Babolat   Learjet  Valio 

 Generation X, 1961-1980  Generation Y, 1981-1999  Annan 

 Kvinna   Man  Annan 

Ja, sett många avsnitt  Nja, sett något avsnitt  Nej, inte sett 

1-2 gånger 3-4 gånger 5-6 gånger 6, eller fler gånger Aldrig 
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Comviq   Nike  Wilson 

 

 

 

Fråga 6. Ange enligt följande faktorer varför du uppmärksammade de varumärkena du uppgav? 

(Svara generellt för samtliga varumärken) Där 1 är ”Inte alls” och där 7 är ”Helt och hållet”.  

 

 

 

 

 

Fråga 7. Ange hur många varumärken du kände till innan avsnittet?  

Apple   Dagens Industri NK 

Adidas   Gulfstream  Sturegallerian 

Bauhaus   Hemfrid  Schuterman 

Bosch   ICA  Segway 

Boomerang   Kavli  Singapore Airlines 

Baby Björn   Lexus  Santa Maria 

Babolat   Learjet  Valio 

Comviq   Nike  Wilson 

 

 

 

Fråga 8. Anser du något varumärke/produkt som störande? 

 

 

 

 

 1-3  4-6 7-9 10-12 13-15 16-19 20, eller fler 

Känner igen sedan innan: 7 6 5 4 3 2 1 

Nämndes: 7 6 5 4 3 2 1 

Användes: 7 6 5 4 3 2 1 

Visades:  7 6 5 4 3 2 1 

 1-3  4-6 7-9 10-12 13-15 16-19 20, eller fler 

 Ja  Nej 
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Fråga 9. Om JA på fråga 8, ange i hur hög grad du tycker det är störande? 

Där 1 är ”Mycket lite” och där 7 är ”Helt och hållet”. 

 

 

 

 

 

Fråga 10. Vad är din inställning till att varumärken används i film och TV-serier? I följande frågor 

(10-16) kommer skala mellan 1-7. Där 1 är ”mycket negativt” och där 7 är ”mycket positivt”.  

 

 

Fråga 11. Vad är din generella inställning till dessa varumärken; Lexus, Schuterman och Bauhaus? 

 

 

Fråga 12. Har din inställning till Lexus, Schuterman och Bauhaus påverkats något efter du sett 

detta avsnitt? (Om JA, fyll i skalorna nedan) 

 

 

Fråga 13. Vad är din generella inställning till dessa varumärken; Comviq, Singapore Airlines och 

Hemfrid?  

 

 

Fråga 14. Har din inställning till Comviq, Singapore Airlines och Hemfrid påverkats något efter du 

sett detta avsnitt? (Om JA, fyll i skalorna nedan) 

 

 

 

Fråga 15. Vad är din generella inställning till Apple, Adidas och Wilson? 

 

 

Fråga 16. Har din inställning till Apple, Adidas och Wilson påverkats något efter du sett detta 

avsnitt? (Om JA, fyll i skalorna nedan) 

 

  

Avbryter tittandet: 7 6 5 4 3 2 1 

Nämns för många gånger: 7 6 5 4 3 2 1 

Produkten känns för tydlig: 7 6 5 4 3 2 1 

7 6 5 4 3 2 1 

7 6 5 4 3 2 1 

7 6 5 4 3 2 1 

7 6 5 4 3 2 1 

7 6 5 4 3 2 1 

7 6 5 4 3 2 1 

7 6 5 4 3 2 1 
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8.2. Bilaga 2, Diagram för alla frågor 
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8.3. Bilaga 3, Chi-två-test 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) 

Fråga 6a Pearson Chi-Square 15,183 12 0,232 0,183 

Fråga 6b Pearson Chi-Square 5,032 12 0,957 0,966 

Fråga 6c Pearson Chi-Square 18,025 12 0,115 0,124 

Fråga 6d Pearson Chi-Square 24,158 12 0,019 0,086 

Fråga 8 Pearson Chi-Square 0,274 2 0,872 0,775 

Fråga 10 Pearson Chi-Square 26,228 12 0,01 0,045 

Fråga 11 Pearson Chi-Square 10,838 12 0,543 0,336 

Fråga 12 Pearson Chi-Square 6,249 6 0,396 0,426 

Fråga 13 Pearson Chi-Square 9,044 12 0,699 0,467 

Fråga 14 Pearson Chi-Square 22,795 12 0,03 0,1 

Fråga 15 Pearson Chi-Square 21,031 12 0,05 0,05 

Fråga 16 Pearson Chi-Square 8,679 6 0,192 0,191 

 


